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REKOMENDACJA TECHNICZNA IBDiM

Nr RT/2012l0094l2

Po przeprowadzeniu postępowania rekomendacyjnego, którego wnioskodawcą jest producent
o nazwie:

z siedzibą:

InstalPlast - Łask Sp. 
" 

o.o. spółka komandytowa
ul. Wróblewskiego 19120

93_578 Łódź

InsĘtut Badawczy Dróg i Mostów
stwierdza pozytywną ocenę techniczną i przydatność wyrobu budowlanego:

Studzienki włazowe i niewłazowe (z potieĘlenu (PE)o z polipropylenu (PP),
z poli(chlorku winytu) (PVC-U)) do kanalizacji

o nazwie handlowej: Studzienki kanalizacyjne i drenarskie InstalPlast-Łask

do stosowania w budownictwie - w inżynierii komunikacyjnej w zakresie stosowania
iprzeznaczęnia oraz przy spełnieniu warunków podanych w niniejszej Rekomendacji

Technicznej IBDiM.
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Data wydania Rekomendacji Technicznej : 06 marca 2012 r.
Data utraty wazności Rekomendacji Technicznej: 06 marca 2027 r.

Dokument Rekomendacji Technicznej IBDiM Nr RT/2012l0094lż został wydany dobrowolnie,
i powinien być stosowany łącznie z PN-EN 13598-2. Rekomendacja Tęchniczna IBDiM Nr
zastępuj e Rekomendacj ę Techniczną IBDiM Nr RT/2 0 1 2- 02-009 4 l 1 .
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1 CHARAKTER REKOMENDACJI TECHNICZNEJ

Rekomendacja techniczna Nr P.Tl20I2l0094l2 jest dokumentem wydarrym dobrowolnie,
rekomendującym wyrób budowlany Studzienki włazowe i nibwłazowe (z polietylenu (PE),
z polipropylenu (PP), z poli(chlorku winylu) (PVC-[D) do kanalizacji produkowany na
podstawie PN-EN ]3598-2 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezciŚnieniowego odwadniania i kanalizacji - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U),
polipropylen (PP) i polietylen (PE) - Część 2: Specyfikacje studzienek włazowych
i inspekcyjnych, do stosowania w inzynierii komunikacyjnej w zakresie określonym w punkcie
3 .2 niniejszej rekomendacj i.

2 NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA ORAZ IDENTYFIKACJA
TECHNICZNA WYROBU BUDOWLANEGO

2.1 Nazwa techniczna inarwa handlowa

Instytut Badawczy Dróg i Mostów określił następującą nazwę techniczną: Studzienki włazowe
i niewłazowe (z polie§lenu (PE), z polipropylenu (PP)o z poli(chlorku winylu) (PVC-U)) do
kanalŁacji
i nazw ę handlową : Studzienki kanalizacyj ne InstalPlast-Łask.

2.2 Określenie i adres wnioskodawcy

Wnioskodawcą jest producent o nazwie: InstalPlast - Łask Sp. z o.o. spółka komandytowa,
z siedzlbąz ul. Wróblewskiego |9120,93-578 Łódź.

2.3 Miejsce produkcji wyrobu budowlanego.... :ł

Wyrób jest produkowany w: InstalPlast - Łask Sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą:
ul. Żeromskiego 66,98-100 Łask

2.4 ldenĘfi kacj a techniczna wyrob u b udowlanego

Przedmiotem Rekomendacji technicznej są studzienki włazowę i nięwłazowe do kanalizacji
o nazwie handlowej ,,Studzienki kanalizacylne InstalPlast-Łask" o średnicach nominalnych
DN 315, DN 400, DN 425, DN 600, DN 800 i DN 1000, wykonane z polietylenu (PE),
z polipropylenu (PP) orazznieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U).

Rekomendacj a techniczna ob ej muj e na stępuj ące wyroby :

studzienki kanalizacyjne typu ST,
studzienki kanalizacyjne typu RML,
studzienki kanalizacyjne Ępu BS.

Wyniary studzienek kanalizaqlnych InstalPlast-Łask powinny być zgodne z dokumentacją
technicznąproducenta, sprawdzane według PN-EN ISO 3126.
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Wygląd studzienek kanalizacyjnych InstalP*last-Łask oceniany wizualnie okiem nieuzbrojonlrm,
w Świetle rozproszonp z odległości około 30 cm powinien charakteryzować powierzchnię
wewnętrzną i zewnętrznąbez pęcherzy, zapadnięć, rys, niejednorodności, obcych wttąceń oraz
wolną od wad, które mogłyby spowodować niezgodność z wymaganiami niniejszej
Rekomendacji Technicznej. Końce rur lub bose końce studzienek powinny być gładkie i obcięte
prostopadle do osi. Barwa wszystkich elementów studzienki powinna być zgodna z deklaracją
producenta.

3 PRZEZNACZENIE, ZAKRES
BUDOWLANEGO

WARUNKI STOSOWAN{IA WYROBU

3.1, Przeznaczenie

Studzienki kanalizacyjne InstalPlast-Łask są przęzrraczofię do wykonywania usytuowanych pod
powierzchnią terenu systemów kanalizacji grawitacyjnej, sanitarnej, ogólnospławnej
i deszczowej oraz odwodnień,poprzęz ułozenie w pasie drogowym (pod jezdniąipoza jezdnią)
lub w innych terenach wykorzystywanych do celów inzynierii komunikacyjnej.

3.2 Zakres stosowania

Instytut Badawczy Dróg i Mostów stwierdza przydatność wyrobu budowlanego o nazwie
technicznej: Studzienki włazowe i niewłazowe (z polietylenu (PE), z polipropylenu (PP),
z Poli(chlorku winylu) (PVC-U)) do kanalizacji do stcisowania w ińynierii komunikacyjnej
zgodnie z jego ptzęznaczeniem opisanym w punkcie 3.1 w zakresie:

3.2. 1 dróg publicznych bez ograniczeil)
w rozumieniu i zgodnie z war:unkami określqnymi w rozporządzeniu Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnta} marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. I24, ze zm.) oraz
w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2002 r.
w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych (Dz.IJ. Nr 12,

poz. 116, ze zm.);

3.2.2 dróg wewnętrznych bez ograniczeh,
w rozumieniu przepisów ustawy z2I marca 1985 r. o drojach publicznych(tj.Dz.IJ. z2OżI r.
poz. I376, ze zm.);

3.2.3 drogowych obiektów inżynierskich bez ograniczeń,
w rozumieniu i zgodnię z warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Transportu
i GosPodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny
odpowiadaĆ drogowe obiekty inzyrrierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63,poz.735, ze zm.);

3.2.4 kolejowych obiektów inzynieryjnych bez ograniczei,
w rozumieniu i zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
Powinny odpowiadaĆ budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987 , ze zm.).
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3.3 Warunki stosowania

Studzienki kanalizacyjne łrstalPlast-Łask powinny być wbudowane zgodnie z ustaleniami
podanlimi w projekcie technicznym. Przestrzeń wokół studzienki (0,5 m od rury trzonowej)

powinna być wykonana z gruntu dopuszczonego do stosowania w budownictwie drogowym

podanego w PN-S-02205. Sposób prowadzenia prac ziemnych powinien być zgodny z zasadami

zawart;iłmt w PN-EN 1610. Zagęszczęnie gruntu należy prowadzić warstwami podanyni w PN-

ENV 1046 w taki sposób, zeby nie dopuścić do nadmiernej owalizacji studzienki.

Studzienki InstblPlast-Łask usyluowane w jezdniach dróg lub innych miejscach narażonych na

obciążenia dynamiczne (grupa 3 i 4 wg PN-EN 124) powinny posiadać zwtehczenie klasy C250
i D400 wg PN-EN 124. Natomiast na terenach wyłączonych z ruchu kołowego (grupa t i 2)

powinny mieć zwieńczenia klasy A15 iBI25 wg PN-EN 124.

Studzienki łrstalPlast-Łask mogą byó posadowione w gruncie do maksymalnej głębokości 6 m

od poziomu gruntu do dna kanału przelotowego komory głownej.

Montaz studzienek tnstalPlast-Łask powinien być wykonany zgodnie z wytycznymt
projektowania t zasadarrti układania sfudzienek w gruncie wydanymi przęz firmę InstalPlast

Łask.

Wyrób budowlany należy stosować zgodnie z przeznaczeniem, zakresem i warunkami, które

podano w Polskiej Normie wyrobu, rekomendacji technicznej oraz w przepisach techniczno-

budowlanych właściwych dla poszczegóInychrodzajów budowli w inzynierii komunikacyjnej.

Przed zastosowaniem wyrobu budowlanego w sposób niezgodny z przepisami techniczno-

budowlanyrni na|eży uzyskać zgodę na odstępstwo od tych przepisów w trybie określonym

w art. 9 ustawy z dnia7 Lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj.Dz.IJ. z202I r. poz.235I ze zm.).
_ _.- ;,

4 WŁAŚCIWOŚCI UZYTKOWE WYROBU BUDOWLANEGO I METODY
ZASTOSOWANE DO ICH OCENY

Właściwości uzytkowe wyrobu budowlanego zestawiono w tablicy.

Tablica '

Lp. Zasadnicze c h ar a kt e ry§ tyki Jednostki Właściwości uĘtkowe Metody badań
wedłus

1 2 3 4 5

Surowce/Materiałv

i Ni eplastyfikowany poli(chlorek
winvlu) 0VC-U)

PN-EN 13598-ż
Tablica2 PN-EN 13598-2

ż Polipropylen (PP) PN-EN 13598-2
Tń]ricaż PN-EN 13598-2

J Polietylen (PE) PN-EN 13598-2
Tablica2 PN_EN 13598-2

4
Cechy uszczelek gumowych
i elastomerowvch

PN-EN 681-1
PN-EN 681-2

Sprawdzenie
deklaracji zgodności
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Lp. Zasadnicze ch arakterysĘki Jednostki Właściwości użytkowe Metody badań
wedłus

I 2 3 1 5

Wyroby gotowe

5 Trwałość PN-EN 13598-2
Tablica 1. 3.4. 5

PN-EN 13598-2

6

Spójność konstrukcyjna
- ciśnienie badania - 0,lx Ił) bar
-H-2m<H<5m
- czasbadania, r >1008 h
- tem. badania, T (20 do 25) "C

Brak zapadnięć lub
pęknięć.

Przewidywane 50-1etnie
odkształcenie pionowe H
średnicy kanału głównego

< 5o^")

Przewidywane 5O-letnie
odksźałcenie poziome W
średnicy kanafu głównego

< Ijońu)

PN-EN 13598-ż
ZńącznikB")

7
Odpomość na uderzenie
- w temp.(23 +z)oc,

Brak pęknięć i innych
uszkodzeń wpływaj ących

na dziŃanię oodstawv

PN-EN 13598-2
ZńącznikC

8

Odporność na uderzenie
(metoda zrzlta)"
- w temp.(-10 +2)oC,
- wysokość spadku 500mm,
- miejsce uderzenia: najsłabszy
punkt

Brak pęknięć i innych
uszkodzeń wp§rvaj ących

na dzińanie podstawy
PN-EN ISo 132ó3

9
Sztywność obwodowa trzonu
wznoszącego i teleskopud)

kN/m.^J >ż PN-EN ISo 13268

10
Szczelność badana wodąe)
- ciśnienie 0,5 bar
- czas trwania- 1 min

brak przecieku PN-EN ISo 13254

1l

Szczelność połączeiz
elastomerowyrn pierścieniem
uszczelniającym na połączeniu :
rura-podstalyą l s, h)

- temp. badania (23 +5)'C,
- odksźałcenie rury > I0%
- odksźałcenie kielicha > 5%
- niskie ciśnienie wody 0,05 bar
- wysokie ciśnienie wody 0,5 bar
- podciśnienie powietrza -{,3 bar
- odchylenie kątowe dla:

de < 315 a:2o
315 < de < 630 0,: 1,5o

de > 630 0: 1o

bar

brak przecieków
brak przecieków

< -0,27 bar

PN-EN ISo 13259
Warunek D

I2

Szczelność połączenia
podstawa-trzon wznoszący
- temp. badania (23 +5)"C,
- niskie ciśnienie wody 0,05 bar
- wysokie ciśnienie wody 0,5 bar
- podciśnienie powietrza -{,3 bar

bar
brak przecieków
brak przecieków

< -0,27 bar

PN-EN ISo 13259
Warunek A
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Lp. Zasadnicze charakterys tyki Jedlrostki Właściwości użytkowe Metody badań
wedłup

I 2 3 4 J

13

Wodoszczelność połączenia
pomiędzy elementami
i tow arzy szącymi częściami
składowymi trzonu
wznosząCego t i)

- czas badania 15 min,
- ciśnienie 0,1 x H

bar brakprzecieków

PN-EN ISo 13259
Warunek A

1ub

sfudzięnka
wlpełniona wodą
(25 mm od górnej
krawędzi) lub do
zalecanej przez

producenta max.
głębokości lustra

wodv

I4 Wodoszczelność pozostałych
elementów mm 15

studzienka
wypełniona wodą
(25 mm od górnej
krawędzi)

15 Odporność na obciĘenia brakzapadnięcia, brak
oekania

PN-EN ISo 13266
Tablica 1

a)Wartościodnosząsiędoprzewidzianychekstrapolacjąd1a501at.G
głównego jest mniejsze niż 10oń, urządzenia kontrolne i czyszczące można wprowadzić do iystemu
kanalizacYjnego. Gdy odkształcenie pionowe jest mniejsze riż 5%o, wpływ na wydajność przepĘwu można
pominąć.
b) Producent powinien zadeklarować maksymalną dopuszczalną głębokość wód gruntowych Ii Wartość min. 2 m
wYnika zPotrzeby zachowania spójności konstrukcyjnej tam gdzie nię ma wód gruntowycń.
c) Ma zastosowanie Ęlko wtedy, gdy wymaga tego krajowa przedmowa. Producent powinien przeprowadzić serię
testów, aby określić najsłabszy puŃt.
d) Dla teleskopów i rur wznoszących zainstalowanych poniżej lm.
e) Dla wyrobów składających się z więcej niż jednego elemęntu.
f) Dane doĘczące badania kielicha o tej samej konstńkcji ale z innego wyrobu mogą być wykorzystane do
Wkazania spełnieni a tego wymagania
g) JeŻeli zewzględu na konstrukcje studzienki niepraktyczne jest uginanię kielicha albo bosego końca, wówczas
badanie taleŻy Przeprowadzić, stosując róznicowe odkształcenie 50ń albo,jeśli to niepraktyczne prowadzić badanie
zgodnie z PN-EN ISO 13259, Warunęk C
h) Tam gdzie wykonane są bezpośrędnie połączeniapomiędzy materiałami nietermoplastycznymi a podstawami
sfudzienęk należy stosować badanie wodoszczelności zgodne z odpowiednimi normami
i) WPrzYPadkach cęchowania studzienekjako przęznaczonych do zastosowaniapowyżej poziomu wód
gruntowych, badania nftży przeprowadzić dla H> 2m. Elementy mogą być zespolone priez owiniecie taśma.

5 OCENA ZGODNOŚCI

5.1 Obowiązujący sy§tem oceny i weryfikacji stałości właściwości uĘtkowych
SYstem oceny i weryfikacji stałości właściwości uzlkowych dla wyrobu budowlanego o nazwie
technicznej: Studzienki włazowe i niewłazowe (z polietylenu (PE), z polipropylenu (pp),
z Poli(chlorku winylu) (PVC-U)) do kanalizacji wskazano w PN-EN 135rS-2 Systemy
Przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania
i kanalizacji - Nieplastyfikowany poli(chlorek winytu) (PVC-U), polipropyle" (rr; i polietylen
(PE) - Część 2: Specyfikacje studzienekwłazowych i inspekcyjnych
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5.2 Wstępne badanie typu

Wstępne badanie typu wykonane zgodnie z PN-EN ]3598-2 Systemy przewodów rurowych
z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego gdwadniania i kanalizacji
Nieplastyfikowany poli(chlorekwinylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polieĘlen (PE) - Część 2;

Specyfikacje studzienek włazowych i inspekcyjnycł i niniejszą Rekomendacją techniczną przed
wprowadzeniem wyrobu budowlanego do obrotu potwierdza wymagane właściwości uzytkowe.
Wstępne badanie typu obejmuje właściwości uzytkowe wyrobu budowlanego zestawione
w tablicy.

Wstępne badanie typu należy wykonać ponownie w sytuacji, gdy można poddać w wąĘliwość
wyniki uprzednio wykonanych badań, w szczególności gdy dokonano: zmian konstrukcyjnych
wyrobów, zmiany surowców lub elementów składowych, istotnych zmian w technologii
produkcji lub zmiany warunków wytwarzania (np.: wymiana linii technologicznej, przeniesienie
zakdadl produkcyj ne go, ię. ).

5.3 Zakladowa kontrola produkcji.

Producent powinien ustanowić, udokumentować, wdrożyć i utrzymywać system zaL<ładowej

kontroli produkcji w celu zapewnienia, ze wyrób wprowadzany do obrotu jest zgodny
z wpaganiami Polskiej Normy wyrobu i niniejszej rekomendacji technicznej i deklarowanymi
wartościami. System zaL<ładow ej kontroli produkcj i powinien obej mować :

a) procedury, instrukcje oraz specyfikacje techniczne i normy,

b) opis techniczny wyrobu,

c) regularne kontrole i badania surowców i materiałów,

d) regularne kontrole i badania gotowego wyrobu,

e) ocenę jakości gotowego wyrobu na podstawie wyników kontroli i badań.

Regularna kontrola i badania surowców i materiałów oraz gotowego wyrobu powinny być
dokumentowane poprzez zapisy w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji. Producent
powinien prowadzic wykaz tej dokumentacji w tym stosowanych formularzy i prowadzonych
zapisów. Dokumentacja zakJadowej kontroli produkcji powinna być aktualizowana w przypadku
wystąpieniazmianw wyrobie, procesie produkcji lub w systemie zakładowej kontroli produkcji.

W procedurach lub w instrukcjach powinien zostać udokumentowany sposób:

a) nadzorunad dokumentami i zapisami,
b) kontroli i potwierdzaniazgodności surowców i materiałów z ustalonymi wymaganiami,
c) nadzoru nad procesem produkcyjnym oraz prowadzęnia kontroli i badafi w trakcie

wytwarzania i gotowego wyrobu,
d) nadzoru nad urządzeniami i maszlmami produkcyjnymi, wyposazeniem do kontroli i badań

wyrobu z zachowaniem spójności pomiarowej,
e) prowadzenia oceny zgodności wyrobu zwpaganiami Polskiej Normy wyrobu,
0 postępowania z wyrobem niezgodnym,
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g) postępowania ze zgłoszonymi reklaąacjami dotyczącymi jakości gotowego wyrobu lub
surowców i materiałów,

h) prowadzenia dzińah korygujących i zapobi egawczych
i) przeprowadzania aud5Ąów wewnętrznych i przeglądów zarządzania,
j) szkoleniapersonelu.

System zarządzania jakością stosowany wg wymagań PN-EN ISO 9001 może być lznany za

system zakładowej kontroli produkcji, jeżeli są równiez spełnione wymagania Polskiej Normy
wyrobu i niniej szej rekomendacj i technicznej.

5.4 Badania gotowych wyrobów

Badania gotowych wyrobów na|eży wykonywać zgodnie z właściwościami uzytkowymi
wyrobu budowlanego zestawionyrni w tablicy oraz PN-EN l3598-2 Systemy przewodów rurowych
z fovorzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i knnalizacji
NieplasĘfikowany poli(chlorekwinylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) - Część 2:

Specyfikacje studzienek włazowych i inspekcyjnych i według zapisów w dokumentacji
zakładowej kontroli produkcji.

5.5 Pobieranie próbek do badań

Pobieranie próbek do badań powinno odbywać się zgodnię z PN-EN ]3598-2 Systemy
przewodów rurowych z tworzw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego ońładniania
i kanalizacji - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polieĘlen
(PE) - Część 2: Specyfikacje studzienek włazowych i ,inspekcyjnych i według zapisów
w dokument acji zakJadow ej kontro l i pro dukcj i.

5.6 Częstotliwość badań ...=:,

Częstotliwość badań powinna być zgodna z PN-EN 13598-2 Systemy przewodów rurowych
z tworzw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji
Nieplastyfikowany poli(chlorekwinylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polieĘlen (PE) - Część 2:

Specyfikacje studzienek włazowych i inspekcyjnych i zapisami w dokumentacji zakładowej
kontroli produkcji.

5.7 Ocena wyników badań

Wyrób należy lznać za zgodny z wymaganiami niniejszej Rekomendacji technicznej oraz
PN-EN ]3598-2 Systemy przewodów rurowych z twor4nu sztucznych do podziemnego
bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U),
polipropylen (PP) i polietylen (PE) - Część 2: Specyfikacje studzienek włazowych
i inspekcyjnych, jeżeli wyniki wszystkich badań są pozytywne.

6. KLASYFIKACJA WYNIKAJĄCA Z ODRĘBNYCH PRZEPISOW I POLSKICH
NoRM

6.1 Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU): 25,2I.2I
6.2 Polska Scalona Nomenklatura Towarowa Hand|uZagranicznego (PCN): 3917 2I
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7. WyTycZNE DoTycZĄCE TECHNoLoGII wvTwARZANIA, rAKoWANIA,
TRANSPORTU I SKŁADOWANIA ORAZ SZCZEGOŁO\ryY SPOSOB ZNAKOWANIA
WYROBU BUDOWLANEGO

7. 1 WyĘc zne doty czące technolo gii wytw arzania

Studzienki kanalizacyjne InstalPlast-Łask są kompletowane z elementów podstawy, rury
wznoszącej i z-łvięńczęnia teleskopowego zakohczonego włazem zeliwnym. Podstawy studzienki
produkowane są z mieszanki lub granulafu PVC-U, PP i PE zawierającego niewielkie ilości
dodatków stabilizatorów, modyfikatorów, wypełniaczy i pigmentów barwiących metodą wtrysku
lub zgrzewania doczołowego elementów. Trzon studzienek stanowi rura jedno- lub
dwuwarstwowa InCor. Zwiefrczeniem jest teleskop z zamontowanym włazęm zeliwnym opartym
na stozku betonowym,

7 .2 W yĘ czne dotyczące pakowaniao transportu i składowania

Elementy studzienek kanalizacyjnych InstalPlast-Łask powinny być pakowane w zależności od
ich gabarytów oraz od ustaleń pomiędzy dostawcą i odbiorcą w koszach lub na paletach owinięte
taśmą/folią i składowane na płaskim podłozu oraz zabęzpieczone przed ptzetaczaniem, zgodnie
z zalę c ęniami pro duc enta.

Elementy studzienek kanalizacyjnych lnstalPlast-Łask mogą być składowane na otwartej
przestrzeni bez żadnych zabezpięczeh dodatkowych ptzez okres max. 12 miesięcy od daty
produkcji, Składowanie w okresie dłuższym niż 12 miesięcy wymaga zabezpieczenia wyrobów
przed wpływem promieniowania ultrafioletowego. Zabrania się przebywania z otwartyrrr ogniem
w poblizu składowanych wyrobów. W przypadku przyhywania rur plandekami
nieprzepus zczającymt światło należy zapewnić łlóbrą wentylację.

Elementy studzienek kana|izacyjnych InstalPlast-Łask powinny być przewozone dowolnymi
środkami transportu dostosowanymi do ich gabarytów, a sposób ich ułozenia powinien
gwarantować nie przemieszczanie się podczas transporfu.

7.3 Szczegółowy sposób znakowania wyrobu budowlanego

Szczegółow;y sposób znakowania wyrobu budowlanero oo*'nr.n być zgodny z PN-EN 13598-
2;2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego
odwadniania i kanalizacji - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP)
i polietylen (PE) - Część 2: Specyfikacje studzienek włazońych i inspekcyjnych i zapisami
w dokum ent acji zaldadow ej kontro l i pro dukcj i.

8 WYKAZ DOKUMENTÓW WYKORZYSTANYCH W POSTĘPOWANIU
REKOMENDACYJNYM \il TYM WYKAZ RAPORTÓW Z BADAŃ WYROBU
BUDOWLANEGO
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8.1 Przy opracowaniu niniejszej Rekomendacji technicznej wykorzystano Polskie Normy
i inne normy:

a) PN-EN I24-I Zwieńczęnia wpustów i studzienekkanalizacyjlvch do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kołowego - Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością

b) PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerów - Wymagania materiałowe dotyczące
uszczelek złączy rur wodociągowych iodwadniających-Część 1: Guma (ZmianaA3)

c) PN-EN 68I-2:2003 Uszczelnienia z elastomerów - Wymagania materiałowe dotyczące
lszczelek 'złączy rur wodociągowych i odwadniających - Część 2: Elastomery
termoplastyczne

d) PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych

e) PN-EN 13598-2 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztlscznych do podziemnego
bezciśnieniowego odwadniania ikanalizacji - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-
U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) - Część 2: Specyfikacje studzienek włazowych
i inspekcyjnych

f) PN-EN ISO 13254 Systemy przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych do
zastosowań bezciśnieniowych -- Metoda badania wodoszczelności

g) PN-EN ISO 13259 Systemy przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych do
bezciśnieniowych sieci układanych pod ziemią - Metoda badania szczelności połączeh
z elastomerow5rm pierścieniem uszczelniającym

h) PN-EN ISO 13263 Systemy przewodów rurowych z' tworzyw termoplastycznych do
bezciśnieniowej podziemnej kanałtzacji deszczowej i sanitarnej - Kształtki z tworzyw
termoplastycznych - Metoda badania wytrzym_.?:łości na uderzenie

D ISO 13266 Thermoplastics piping systems for non-pressure undeground drainage and
sewerage - Thermoplastics shafts or risers for inspections chambers and mancholes -
Determination of resistance against surface and traffic loading

j) ISO 13268 Thermoplastics piping systems
sewerage - Thermoplastics shafts or risers
Determination of ring stiffness

k) PN-ENV 1046 Systemy przewodów rurowych
konstrukcjami budynków do przesyłania wody

for non-pressure undeground drainage and

for inspections chambers and mancholes -

z twirryw sztucznych - Systemy poza
lub ścieków - Praktyka instalowania pod

ziemiąi nadziemią
D PN-EN ISO 3126 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych - Elementy

zBvorzyw szlxznych - Sprawdzanie wymiarów
m) PN-EN ISO 9001 Systemy zarządzania jakością - Wynragania
n) PN-S-02205 Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania
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8.2 Przy opracowaniu niniejszej rekomendacji technicznej wykorzystano raporĘ z badań
wyrobu budowlanego

a) Sprawozdanie z badań rur z PVC-U i PP nr 09l22lTW-1, Instytut Badawczy Dróg i Mostów -
Filia Wrocław, Ośrodek Badań Mostów, Betonów i Kruszy,},r, Pracownia Mostów ilJrządzeit
Odwadniaj ących, 5 5 - 1 40 Zmi gród-Węglewo, I 6.03 .2022 r.

b) Sprawozdanie z badań rur z PVC-U i PP rlr 09N22|TW-1, Instytut Badawczy Dróg i Mostów

- Filia Wrocław, Ośrodek Badań Mostów, Betonów i Kruszyw, Pracownia Mostów
i IJ rządzeh Odwadni aj ących, 5 5 - 1 40 Żmigr ód-Wę glewo, 1 6.03 .2022 r.

c) Sprawozdanie z badań szczelności połączeń rur INCOR rlr 49l20lTW-1, Instytut Badawczy
Dróg i Mostów - Filia Wrocław, Ośrodek Badań Mostów, Betonów i Kruszyw, Pracownia
Mostów i IJ r ządzeh Odwadniaj ący ch, 5 5 - 1 40 Zmi gród-Wę glewo, 23 . 12.2020 r .

d) Sprawozdantę z badań nrYULlI4lInP Badania sfudzienękkanalizacyjnych zgodnie z PN-EN
13598-2:2009. Badania PVT. Laboratorium ZaŁJadowe InstalPlast - Łask Sp. z o.o., Łask,
31.09.2014 r.

c) Sprawozdanie z badania nr 292lI1lSM1 Badania kontrolne studni kanalizacyjnych, Główny
Instytut Górnictwa, Zakład Inzynierii Materiałowej, Katowicę,22.I2.20II r.

9. POUCZENIE

Rekomendacja techniczna nie jest dokumentem upowazniającym do oznakowania wyrobu
budowlane go przedwprowadzenięm do obrotu.

Niniejsza rekomendacja techniczna IBDiM możę być uchylolla z inicjatywy własnej
jednostki oceny technicznej, po prueprowadzeniu postępowania wyjaśniającego
z ldzińęm wnioskodawcy.

Niniejsza rekomendacja techniczna IBDiM nie narusza uprawnień wynikających
z ustawy z dnia 30 częrwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tj. Dz.U. z 202I r. poz,
324, ze zm.).

9.1

9.2

9.3

Otrzvmuia:

1. Producent o nazwie: InstalPlast - Łask
ul. Wróblewskiego 19 l20, 93-578 Łódź

2. a/a Jednostka Oceny Technicznej InsĘtutu
03-302 Warszawa, tel. (22) 39 00 22I + 227,

Sp. z o.o. spółka komandytowa, z siedzibą:

- 2 egz.

Badawczego Dróg i Mostów, ul. Ins§rtutowa 1,

e-mail: jot@ibdim.edu.pl - 1egz.


