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Seria: APROBATY TECHNlCZNE

APROBATA TEGH NICZNA lTB
AT-1 5_898112012

Na podstawie rczporządzenia Ministra lnfrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w
sprawie aprobat technicznych oraz jednostek or9anizacyjnych upoważnionych do ich

wydawania (Dz. U. Nr 249, poz.2497), w wyniku postępowania aprobacyjnego dokonanego
w lnstytucie Techniki Budowlanej w Warszawie, na wniosek firmy:

- ri

UI.

lnstalPlast Łask Sp. z o.o.
Zeromskiego 66, 98-100 Łask

stwierdza się pzydatnośc do stosowania w budownictwie wyrobów pod nazwą

w zakresie i na zasadach określonych w Załączniku, który stanowi integralną częśćniniejszej

Aprobaty Technicznej

lTB.

l

DYREKToR

Termin ważności:
16 sierpnia 2017

z up.

r,

p.o. Zastępcy Dyrektora

dg

Załacznik:
Postanowienia ogólne

i

techniczne

Warszawa, 16 sierpnia 2012

r.

Dokument Aprobaty Technicznej lTB AT-15-898112012 zawiera 12 stron. Tekst tego dokumentu można kopiować

tylko w całości.Publikowanie lub upowszechnianie w każdej innej formie fragmentów tekstu Aprobaty Technicznej

wymaga pisemnego uzgodnienia z lnstytutem Techniki Budowlanej.
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1. PMEDMIoT APRoBATY
Przedmiotem niniejszej Aprobaty Technicznej lTB są rury

i kształtki kanalizacyjne,

lnCor SN12, o śclance strukturalnej, z polipropylenu (PP), o średnicach DN/lD 150, 200, 250,

3oo,40o, 5oo, 600, 800 i 1000, produkowane plzez firmę lnstalPlast Łask Sp. z o.o.,

ul.

Żeromskiego 66, 98-100 Łask

Aprobata obejmuje rury kielichowe,

o

nominalnej sztywności obwodowej SN12,

dwuwarstwowe, produkowane metodą współwytłaczania,

z

gładką warstwą wewnętzną

i

karbowaną warstwą zewnętrzną oraz kształtki kielichowe o nominalnej sztywnoŚci
obwodowej SN12, wykonywane metodą vńrysku lub formowania rotacyjnego lub
wykonywane metodą zgrzewania

z

rur lnCor SN12 lub

elementów

z

elementów

wtryskowych. Rury produkowane sąw odcinakch 3 i 6 metrowych.

-

Aprobata obej

m

uje następujace rodzaje kształtek:

kolana o kątach 15, 30, 45, 60 i 90",
trojniki równoprzelotowe i redukcyjne o kątach 45 i 90".

Połączenia kielichowe uszczelniane

są za pomocą uszcze]ek

elastomerowych

umieszczanych na ostatnim karbie rury.
Wymagane właściwościtechniczne rur

i

kształtek lnOor SN12, objętych Aprobatą

podano w p. 3.

2. PRzEzNAczENlE, zAKREs l WARUNKI sTosoWANlA
i

SN 12 .u iorz"=n"czone do budowy sieci bezciśnieniowych
kanalizacji sanitarnej, deszczowej i odwodnieniowej, zakopanych pod ziemią poza
Rury

kształtki lnCor

konstrukcjami budowlanymi (kod obszaru zastosowania,,U").

Rury iksztaftki lnCor SN 12 powinny być układane w gruncie zgodnie z warunkami

z zasadami budowy
przewodów kanalizacyjnych ustalonymi w normach PN-EN 1610:2002 oraz PN-ENV

określonymi w projekcie technicznym, normą PN-S-02205:1998 olaz
1046,.2007.

3. WŁAŚctwoŚcl TEcHNlczNE. WYMAGANIA

,

3.1. Surowce imateriały

Podstawowym surowcem do produkcji rur

i

kształtek lnCor

SN 12

powinny byĆ

granulaty polipropylenu (PP-HM) o wyższym module sprężystości,o nazwach handlowych:

! tr
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podanych
BorECO BFC.12E firmy Borealis i Hostalen PP H2483 firmy Basell, o właściwościach
w tablicy 1.

Tablica
Wytzymałośćna ciśnienie
wewnętzne

1

Wymagania

Metody badań

brak uszkodzeń podczas
badania

wg PN-EN lSO 1167-1 i2:2006
parametry badania wg PN-EN
13476-3+A1:2009

ś1,5

wg PN-EN lSO 1133:2006

pzypadku
BorECO BAZ12E
> 1800 w pzypadku
Hostalenu PP H2483

wg PN-EN lSO 527-2:2012

>8

wg PN-EN 728:1999

własciwości

Poz.

Masowy wskaźnik izybkości
płynięcia MFR (190"C/2, 1 6

2

ko). o/10 min
Moduł elastyczności E
(w temp. 23'C), MPa

3

> 1700 w

Czas indukcji utleniania OlT
(w temo. 200'C), min

4

Do produkcji rur

i

1

kształtek powinien być stosowany pierwotny surowiec z

oryginalnych opakowań pro8ucenta, do którego może być dodawany surowiec vńórny tego
samego rodzaju, z własnej produkcji, pod warunkiem nie pogorszenia własnościmieszanki w
stosunku do surowca pierwotnego.
Materiały do produkcji pierścieniuszczelniających powinny spełniać wymagania norm

PN-EN

681 -1 :2002 lub

3.2.

PN-EN

681

-2:2003.

Właściwości
tech niczne

techniczne rur l kształtek lnCor SN12. Właściwościtechniczne
3.2.1. Właściwości
rur i ksztaftek lnCor SN12 podano w tablicy

1.

Tablica2
Wygląd zewnętzny i barwa

wg PN-EN

1

347 6-3+ A1 :2009

wg

PNfN

13476-

3+A1:2009

Tnn!@
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c.d.
8

Sztywnośó obwodowa rur

7

Sztywność obwodowa
kształtek

8

9
10

SN

'12 >

SN 12

2

wg PN-EN lSO
9969:2008

12 kN/m2

wg lSO 13967:2009

> 12 kN/m2

Zmiany wyglądu rur w wyniku

ogzewania

Masowy wskaźnik szybkości
płynięcia MFR, g/10 min

wg PN-EN 13476-

wg PN-EN,1 3476-3+A,1 :2009

3+A1:2009

Zmiany wyglądu kształtek w
wyniku ogzewania

z pierścienieme]astomerowym

użytkowe. Połączenia kielichowe
3.2.2. Właściwości

rur i ksźaftek lnCor SN12, nie powinny wykazywać p]zecaeków i powinny pozostaó szczelne w

badaniu zgodnie z normą PN-EN 1277:2005 (warunek B i C),
-,S
3.3. Znakowanie

Rury kanalizacyjne lnCor SN12 powinny miec trwałe i czytelne napisy zawierające co
najmniej.

Technicznej
- symbol obszaru zastosowania
- nazwę producenta
- nazwę handlową
- symbol materiału
- wymiar nominalny
- nominalnąsńywność obwodową i

AT-15-8981|2012

- nr Aprobaty

U

lnstalPlast Łask Sp. z o.o.

|NCOR

PP
np. DN/ID 200

SN 12

- datę produkcji

Ksżaftki kanalizacyjne lnCor SN12 powinny mieć trwałe i czytelne napisy zawierające
co najmniej:

Technicznej
- symbol obszaru zastosowania
- nazwę producenta
- nazwę handlową
- wymiar nominalny
- kąt nominalny
- symbol materiału
- nrAprobaty

- datę

produkcji

'

AT;15-898112012
U

lnstalPlast Łask Sp, z o.o.

|NCOR
np. DN/ID 200
np, 45"

PP
,l

.1,

I tr
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4. PAKoWANIE, PRzEcHovl/YWANlE I TRANSPoRT
4.1. Pakowanie

Rury powinny być związane taśmąz twozywa sztucznego i owinięte folią ksztaftki
powinny być pakowane w kańony lub workifoliowe.

Do każdego opakowania powinna być dołączona informacja zawierĄąca co najmniej
następujące dane:

nazwę i symbolwyrobu,
nazwę i adres producenta,
ilośćm rury lub ilośćsztuk kształtek,
numer Aprobaty Technicznej lTB AT-1 5-898112012,

numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności,

znak budowlany.

Sposób oznakowania wyrobów znakiem budowlanym powinien być zgodny

z

rozpoządzeniem Ministra lnfrastruktury

z

dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. nr 19812004, poz.2041, zpóżniejszymi zmianami).

4.2. Przechowywanie

Wyroby, opakowane według p. 4.1, powinny być przechowywane
zabezpieczający je pzed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

w

sposob

4.3. Transpoń
Rury w odcinkach prostych powinny być pzewożone w położeniu poziomym. Podczas

i

składowania, powinno się zabezpieczyĆ rury przed
uszkodzeniami mechanicznymi. W trakcie prac pzeładunkowych nie można używaĆ lin
stalowych, bezpośrednio stykających się z rurami. Rury. nie mogą byĆ zzucane ani

ładowania, rozładowywania

pzeciągane po podłożu,lecz powinny być przenoszone.

5. ocENA zcoDNoŚcl
5.1. Zasady ogó!ne

Zgodnie zaft.4, ań.5 ust.

,1

p.3 orazart.8

o wyrobach budórivlanyćh (Dz. U. Nr g2l2OO4, poz.

ust. 1 ustawy zdnia 16 kwietnia 2OO4r.
881 ,

z

późnielszymi zmianami) wyroby,

których dotyczy nirtiejsza Aprobata Techniczna, mogą być wprowadzańe

stosowane

Wy

wykonywaniu robót budowlanych

w

'do

obrotu

zakresie odpowiadającym

i

ich

l-]|---ll]!@
l ] tr L_]!
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właściwościom
użytkowym i pzeznaĆzeniu, jeżeli producent dokonał oceny zgodności,wydał
krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną lTB AT-15-8981/2012

i

oznakował

wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowiązującymi pzepisami.

Zgodnie

z

rozpoządzeniem Ministra lnfrastruktury

z dnia

11 sierpnia 2004 r. w

sprawie sposobów deklarowania zgodnościwyrobow budowlanych olaz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz, U. Nr 19812004, poz. 2041, z póżniĄszymi
zmianami), oceny zgodnościrur i kształtek lnCor SN12 z Aprobatą Techniczną lTB AT-15898112012 dokonuje producent, stosując system 4.

W pzypadku

systemu

4

oceny zgodności, Producent może wystawić kĘową

deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną AT-1 5-898

a)
b)

1

12012 na podstawie:

wstępnego badania typu przeprowadzonego plzez producenta lub na jego zlecenie,
zakładowej kontroli produkcji.

5.2. Wstępne badaniŚ

Ępu
Wstępne badanie typu jest badaniem potwierdzającym wymagane właŚciwoŚci
tech

n

iczno-użytkowe, wykonywanym przed wprowadzen iem wyrobów do obrotu.

_
-

Wstępne badanie typu rur i kształtek lnCor SN12 objętych Aprobatąobejmuje:
wymiary geometryczne,

odpornośćrur na udezenia zewnętzne,
odpornośćkształtek na udezenia zewnętzne,
wytrzymałośćmechaniczną kształtek formowanych z rur,
elastycznośćobwodową rur,
wskaźnik peźania

rur,

sztywnośćobwodową rur,

i

sztywnośćobwodową kształtek,
zmiany wyglądu rur w wyniku ogrzewania,
masowy wskaźnik szybkości płynięcia MFR,
zmiany wyglądu kształtek w wyniku

ogzewanial

,

szczelnośćpołączeń z pierścieniemelastomerowym.

Badania, które w postępowaniu aprobacyjnym były podstawą do ustalenia właŚciwoŚci

techniczno

-

użytkowych wyrobów objętych aprobatą stanowią wstępne badanie typu w

ocenie zgodności.

,

5.3. Zakładowa kontr'óla

produkcji

Zakładowa kontrola produkcji obejmuje:

1) specyfikację isprawdzanie surowców

i materiałów,

nnn!@
L_]
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2) kontrolę

i

w

procesie wytwarzania olaz badania gotowych wyrobów
(p. 5.4), prowadzone pżez Producenta zgodnie z ustalonym planem badań oraz
badania

według zasad i procedur określonych w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji,

dostosowanych do technologii produkcji

i

zmiezĄących do uzyskania zestawu

technicznych.
wyrobów o wymaganych właściwościach
Kontrola produkcji powinna zapewniać, że wyroby są zgodne z Aprobatą Techniczną

lTB AT-15-898112012, Wyniki kontroli produkcji powinny być systematycznie Ęestrowane.
Zapisy Ęestru powinny potwierdzać, że wyroby spełniają kryteria oceny zgodnoŚci.

Poszczególne wyroby lub pańie wyrobów i związane z nimi szczegóły produkcyjne muszą

być w pełni możliwe do identyfikacji i odtworzenia.
5.4. Badania gotowych wyrobów
5.4.1. Program badań. Program badań obejmuje:
a) badania

bieżące, ,4,

b) badania okresowe.

5.4.2. Badania bieżące. Badania biezące obejmują sprawdzenie:
a) wyglądu zewnętznego i barwy,

b) wymiarow geometrycznych,

c) znakowania,
d) odporności rur i ksztaftek na udezenia zewnętzne,
e) elastyczności obwodowej rur,

f)

sztywności obwodowej rur i kształtek,

g) masowego wskaźnika szybkościpł/nięcia MFR,
h) zmian wyglądu ksźaftek w wyniku ogzewania.
5.4.3. Badania okresowe. Badania okresowe obejmują sprawdzenie:
a) odpornośćrur na ogzewanie,
b)

wytzymałościmechanicznej kształtek formowanych z rur,

c) szczelnościpołączeń z pierścieniemelastomerowym.

5.5. Częstotliwośćbadań

Badania bieżące powinny byc wykonywane zgodnie z ustalonym planem badań, ale nie

zad7tE niż dla

.r3lOe; .pańii, wyrobów. Wielkośćpańii wyrobów powinna być określona w

dokumentacjizakładowej

kontroliprodukcji.

Badania okresowe należy wykonywać nie zadziej niżraz na rok.

] j,

!@

!
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5.6. Metody badań

Badania powinny być wykonywane zgodnie

z

metodyką

i

normami podanymi w

tablicy 2.
5.7. Pobleranie próbek do badań

probki wyrobów do badań należy pobierać losowo, zgodnie

z wymaganiami

normy

PN-83/N-03010.
5.8. Ocena wyników badań

Wyprodukowane wyroby należy uznać zazgodne z wymaganiami niniejszejAprobaty
Technicznej lTB, jeżeli wyniki wszystkich badań są pozytywne.

,'ł

6. USTALENIA FoRMALNo

_

PRAWNE

6.1. Aprobata Techniczna lTB AT-15-898112012 jest dokumentem stwierdzającym
pzydatnośó rur i kształtek lnCor SN 12 o ściancestrukturalnej z polipropylenu (PP) do
stosowania w budownictwie w zakresie wynikającym z postanowień Aprobaty.

Zgodnie zarl.4, ań.5 ust. 1

p,3 orazart,8

o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92l20O4, poz.

ust. 1 ustawy zdnia 16 kwietnia 2004r.
881 ,

z

późnielszymi zmlanami) wyroby,

ktorych dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, mogą byc wprowadzane

stosowane

pży wykonywaniu

użytkowym
właściwościom

i

robót budowlanych

w

do obrotu

zakresie odpowiadającym

i

ich

pżeznaczenirlt, jezeli producent dokonał oceny zgodnoŚci, wydał

krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną lTB AT-15-898112012

i

oznakował

z

pzepisów

wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowiązującymi pzepisami.

6.2. Aprobata Techniczna lTB nie narusza uprawn'ień wynikających

o ochronie własnościprzemysłowej, a w szczególności obwieszczenia Marszałka Sejmu RP

z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 30 czerwca

2000 r.

-

Prawo własnościpzemysłowej (Dz. U. Nr 119, poz.,1117). Zapewnienie tych

uprawnień należy do obowiązków kozystających z niniejszej Aprobaty Technicznej lTB.

6.3. lTB wydając Aprobatę Techniczną nie bieze odpowiedzialności za ewentualne
naru,ibzenie praw

ĘĘczńych i nabytych.

nl_--ln!@
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6.4. Aprobata Techniczna lTB nie zwalnia producenta od odpowiedzialnościza właŚciwą

jakośćwyrobów, atakże nie zwalnia wykonawców robót budowlanych od odpowiedzialnoŚci za
właściwezastosowanie tych wyrobów i prawidłowe wykonanie robót montażowych.

6.5. W treściwydawanych prospektów i ogłoszeń oraz innych dokumentów
związanych z wprowadzaniem do obrotu i stosowaniem w budownictwie rur i kształtek o
ściancestrukturalnej tnCor SN 12 z polipropylenu (PP), pzeznaczonych do sieci
kanalizacyjnych bezciśnieniowych, należy zamieszczać informację o udzielonejtym wyrobom
Aprobacie Technicznej lTB AT- 1 5-8981 l2O12.

7. TERMIN wnżnoŚcl
Aprobata Techniczna*lTB AT-15-898112012 jest ważna do 16 sierpnia 2017

r.

WażnośćAprobaty Technicznej lTB może być pzedłużona na kolejne okresy, jeżeli
jej Wnioskodawca, lub formalny następca, wystąpi w tej sprawie do lnstytutu Techniki
Budowlanej

z odpowiednim wnioskiem nie później niż 3 miesiące pzed

upływem terminu

ważnościtego dokumentu.

KoNlEc

INFORMACJE DODATKOWE
i

PN-EN lSO 1133:2006

Tworzywa sztuczne

-

Oznaczanie masowego wskaźnika szybkości

pĘnięcia (MFR) iobjętościowegowskaźnika szybkości płynięcia (MVR)
twolzyw

te rm op l a

stycz nych

Statystyczna kontrola jakości, Losovvy wybór jednostek pioduktu do

PN-83/N-03010

probki

PN-EN

lso

1167-1

2:2006
t,

lSO 13967:2009

i

Rury, ksztaftki i zestawy z termoplastycznych twolzyw sztucznych do

pzesyłania pĘnów - Oznaczanie wytzymałościna ciśnienie
wewnętzne - Część1: Metoda ogólna - Częśc2: Plzygotowanie

' probeXdo

badań

Thermoplastics fittings

-

Determination of ring sflffnóśs

:

nT-ln!@
l__]

!

PN-EN 476:2011

Wymagania ogolne doĘczące elementów stosowanych w systemach
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