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MODERNIZACJA

PRZED REMONTEM
SPRAWDŸ

fot. WAVIN

INSTALACJA WODNA

INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA

Nowe trakty
dla rur

Remont domu to dobra okazja do zmodernizowania
instalacji wodno-kanalizacyjnej. Warto te¿ o tym
pomyœleæ, kiedy powtarzaj¹ siê awarie – na przyk³ad
przecieki – lub gdy instalacja zawodzi w inny sposób.
Ale choæ nowoczesne materia³y instalacyjne umo¿liwiaj¹
samodzielne przeprowadzenie wielu robót, to wszystkie
powa¿niejsze prace trzeba powierzyæ fachowcom.
CEZARY JANKOWSKI, JOANNA D¥BROWSKA
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Jednym z sygna³ów, ¿e instalacja wymaga
naprawy lub wymiany, mo¿e byæ znaczne
zmniejszenie intensywnoœci wyp³ywu wody z baterii. Zanim jednak zabierzemy siê
do wymiany rur, sprawdŸmy ni¿ej omówione elementy i parametry instalacji.
Q Filtry na pod³¹czeniach do baterii
i perlatory na wylewkach. Mog³y siê
w nich nagromadziæ zanieczyszczenia
i osady wapienne (kamieñ).
Q Filtry centralne zainstalowane na
pod³¹czeniach wody do budynku – do ich
kontroli niezbêdny bêdzie znaj¹cy siê na
rzeczy hydraulik.
Q Przepustowoœæ nagrzewnicy, filtrów
i automatyki steruj¹cej, jeœli w budynku
zainstalowany jest przep³ywowy podgrzewacz wody, stanowi¹cy niezale¿ne urz¹dzenie lub wbudowany w kocio³ dwufunkcyjny. Uszkodzenia tej czêœci instalacji powinien wykryæ i naprawiæ instalator
robi¹cy coroczne przegl¹dy.
Q Ciœnienie na doprowadzeniu wody do
budynku z sieci wodoci¹gowej lub
w³asnego ujœcia. Jeœli jest zbyt niskie
mo¿e powodowaæ spadek intensywnoœci
strumienia wyp³ywaj¹cej wody.
Dla planowania zmian wa¿ny jest równie¿
wiek instalacji domowej. Jeœli uk³adana
by³a ponad dwadzieœcia lat temu, to mo¿na siê spodziewaæ znacznego zanieczyszczenia wnêtrza rur; znacznie nadwyrê¿yæ
mog³a je tak¿e korozja.

INSTALACJA KANALIZACYJNA
Niszcz¹cemu dzia³aniu korozji ulegaj¹
nie tylko rury wodoci¹gowe, ale i kanalizacyjne, jeœli s¹ wykonane z ¿eliwa. Charakterystycznym objawem zaawansowanej korozji jest powstawanie pod farb¹ pêcherzy; w ich miejscach prêdzej czy póŸniej pojawiaj¹ siê przecieki.
Q Miejscowe nieszczelnoœci rur kanalizacyjnych doœæ ³atwo mo¿na naprawiæ
specjalnym kitem, ale z du¿ym prawdopodobieñstwem w krótkim czasie przecieki pojawi¹ siê w innym miejscu.
Q Powtarzaj¹ca siê niedro¿noœæ rur kanalizacyjnych dotyczy zw³aszcza takich
odcinków, które zosta³y u³o¿one z niedostatecznym spadkiem. W takim wypadku
warto wymieniæ ca³¹ instalacjê, uk³adaj¹c
j¹ z wymaganym spadkiem, a nie tylko
niedro¿ny odcinek, inaczej niedro¿noœci
mog¹ siê z czasem pojawiæ równie¿ w wy-
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z zewn¹trz lub odprowadzaniem bardzo
gor¹cych, b¹dŸ agresywnych chemicznie œcieków.
Q Wyziewy z kanalizacji s¹ oznak¹ niesprawnoœci lub niew³aœciwego wykonania instalacji kanalizacyjnej. Przyczyna nap³ywania
gazów kanalizacyjnych do pomieszczeñ bywa trudna do ustalenia i zlokalizowania: mo¿e ni¹
byæ nieszczelnoœæ na po³¹czeniach
rur, uszkodzenie instalacji albo wysysanie wody z syfonów, a czêsto te¿ – niesprawne napowietrzanie pionów kanalizacyjnych. Wysysanie wody z syfonów
mo¿e byæ spowodowane np. zatkaniem
odcinków napowietrzaj¹cych lub z³ym
pod³¹czeniem innych przyborów sanitarnych (za ma³a œrednica rury, niew³aœciwy spadek).
Q Cofanie siê œcieków – na przyk³ad
przez wpusty pod³ogowe i miskê ustêpow¹ – mo¿e spowodowaæ zalanie pomieszczeñ. Mo¿e siê to zdarzyæ w domu,
w którym wskutek zatkania siê odp³ywu
lub przepe³nienia szamba œcieki mog¹
siê cofaæ na przyk³ad do pralni w piwnicy. Aby wyeliminowaæ takie zagro¿enie,
œcieki z pomieszczeñ znajduj¹cych siê
poni¿ej poziomu gruntu lepiej odprowadzaæ instalacj¹ ciœnieniow¹ wyposa¿on¹ w pompê, która umo¿liwia transportowanie ich rur¹ o mniejszym przekroju na odleg³oœæ nawet kilkunastu
metrów.
Jeœli któreœ z opisanych zjawisk dotyczy
domowej instalacji, konieczny jest jej
remont, naprawa lub modernizacja jej
fragmentów albo te¿ kompleksowa wymiana wszystkich rur i osprzêtu.

Wywiewki z polipropylenu
PP do wentylacji pionów
kanalizacyjnych

fot. CAPRICORN

mienionych rurach na skutek przemieszczania siê osadów ze starych odcinków
rur.
Ca³¹ instalacjê kanalizacyjn¹ trzeba
uk³adaæ z zachowaniem spadku, jednakowego na ca³ej d³ugoœci. Spadek zapewnia samooczyszczanie siê przewodu.
Jeœli jest za ma³y – œcieki Ÿle sp³ywaj¹,
jeœli za du¿y – w instalacji powstaj¹
szumy i szybciej niszcz¹ siê przewody.
Przewód œrednicy 100 mm powinien
byæ u³o¿ony ze spadkiem co najmniej 2%.
Q Awarie instalacji kanalizacyjnych
z rur PVC s¹ bardzo rzadkie, a jeœli ju¿
do nich dochodzi, to jest to spowodowane mechanicznym uszkodzeniem rury
Co najmniej jeden pion, zwykle ostatni, licz¹c od
przykanalika, powinien byæ wyprowadzony ponad
dach

fot. PIPELIFE
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¯eby instalacja kanlizacyjna mniej ha³asowa³a,
stosuje siê rury niskoszumowe

k³opoty, gdy¿ maj¹ one nisko umieszczone syfony, a wiêc ich odleg³oœæ od
pionu nie mo¿e byæ du¿a. Jeœli trudno
uzyskaæ wymagany spadek rur, trzeba je
umieœciæ w gruboœci stropu lub nawet
pod sufitem ni¿ej po³o¿onej kondygnacji. Czasem korzystne mo¿e siê okazaæ
zastosowanie kanalizacji ciœnieniowej,
przet³aczaj¹cej œcieki cienk¹ rur¹ na
wiêksze odleg³oœci. W modernizowanej
instalacji trzeba zadbaæ o w³aœciwe napowietrzenie pionów kanalizacyjnych.
Zgodnie z przepisami przynajmniej jeden pion w instalacji domowej powinien mieæ napowietrzenie rur¹ wyprowadzon¹ ponad dach domu, a w pozosta³ych mo¿na zamontowaæ samoczynne
zawory napowietrzaj¹ce.
Podwieszane sanitariaty (bidet i w .c.) maj¹ wy¿ej
umiejscowiony krócieæ przy³¹czeniowy, dlatego
³atwiej pod³¹czyæ je do instalacji kanalizacyjnej

ROZPROWADZENIE
NOWYCH INSTALCJI
Jeœli remont ma siê wi¹zaæ ze zmian¹
rozmieszczenia w.c., wówczas w pierwszej kolejnoœci nale¿y ustaliæ, gdzie maj¹ one byæ zainstalowane. Na trudnoœci
mo¿emy napotkaæ, jeœli oka¿e siê, ¿e
w wybranym miejscu trudno bêdzie zapewniæ wymagany spadek (ok. 3%
w kierunku pionu) i maksymaln¹ odleg³oœæ od pionu (3 m). Wówczas lepszym
rozwi¹zaniem bêdzie zamontowanie
podwieszanego w.c., który ma znacznie
wy¿ej umiejscowiony króciec przy³¹czeniowy. Równie¿ zaplanowanie pod³¹czenia wanny czy brodzika mo¿e sprawiaæ

fot. CERSANIT

fot. PRUSZYÑSKI
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fot. CERAMIKA PARADY¯
fot. TECE
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a)

b)

Podwieszany bidet i w .c. zamontowane do specjalnych stela¿y (a). Wszystkie pod³¹czenia ukryte s¹ w oklejonej p³ytkami œciance instalacyjnej (b)

WODNA
U¿ywane w niej rury maj¹ niewielk¹ œrednicê (16-25 mm) i mo¿na je uk³adaæ w dowolny sposób. Przebieg rur ustala siê stosownie
do tego, czy pod³¹czenia do baterii bêd¹
umieszczone w œcianie czy na niej. Nad
wann¹ i brodzikami najczêœciej montuje siê
baterie naœcienne, a umywalki, bidety czy
zlewozmywaki wyposa¿a siê w armaturê
przystosowan¹ do montowania na tych
przyborach.
Jeœli instalacja ciep³ej wody ma pracowaæ
w obiegu z cyrkulacj¹ (po to, by po odkrêceniu kranu od razu p³ynê³a z niego ciep³a
woda, a nie zimna, która ostyg³a stoj¹c w rurze), w pobli¿e ka¿dej baterii konieczne bêdzie doprowadzenie trzeciej rury, z której
bêdziemy czerpaæ ciep³¹ wodê. Jej po³¹czenie z rur¹ c.w.u. musi znajdowaæ siê zawsze
poni¿ej pod³¹czonej baterii, inaczej obieg
cyrkulacyjny móg³by siê zapowietrzaæ, co
uniemo¿liwi³oby jego w³aœciwe funkcjonowanie.
Uwaga! W nowej instalacji wodoci¹gowej
warto te¿ zamontowaæ w niektórych miej-

scach zawory odcinaj¹ce. Zak³adamy je
przy pod³¹czeniach do baterii – s¹ to specjalne zawory z filtrem zapobiegaj¹cym
przedostawaniu siê zanieczyszczeñ go g³owicy baterii, a tak¿e na wyprowadzeniu wodoci¹gu do ogrodu. Zawór taki powinien
umo¿liwiæ spuszczenie wody z odcinka
przebiegaj¹cego na zewn¹trz domu, aby zim¹ nie zamarz³a i nie uszkodzi³a instalacji.
Niedawno wesz³y równie¿ w ¿ycie wymogi
unijne, zobowi¹zuj¹ce w³aœcicieli domów
do zak³adania zaworu zwrotnego uniemo¿liwiaj¹cego sp³ywanie wody z instalacji
domowej z powrotem do wodoci¹gu. Przy
okazji przeróbek warto taki zawór wstawiæ,
uprzedzaj¹c w dogodnym dla siebie momencie to, do czego i tak bêdziemy zobowi¹zani przy okazji okresowej wymiany wodomierza.

NOWE TRASY RUR

w tzw. œciance instalacyjnej, która os³ania
równie¿ elementy mocuj¹ce miskê ustêpow¹, bidet czy umywalkê.
Niezakryte rury mocowane uchwytami do
œciany lub sufitu prowadzi siê g³ównie
w piwnicy b¹dŸ pomieszczeniach gospodarczych. Jeœli s¹ to pomieszczenia nieogrzewane, to rury trzeba ociepliæ piankow¹ otulin¹ izolacyjn¹ o odpowiednim przekroju.
W podobny sposób mo¿na te¿ mocowaæ rury w innych pomieszczeniach, a potem
os³oniæ je ekranem z p³yt gipsowo-kartonowych i ekran ten wykoñczyæ p³ytkami ceramicznymi.
Prowadzenie rur w bruzdach wykutych
w œcianie stosuje siê g³ównie przy pod³¹czaniu baterii naœciennych i w podejœciach
pod umywalki. Bruzdy powinny byæ na tyle g³êbokie, aby rury by³y w nich zag³êbione przynajmniej na 2 cm od powierzchni
otynkowanej œciany.

Poszczególne odcinki ruroci¹gów mog¹ byæ
prowadzone w ró¿ny sposób – po wierzchu
œciany, w bruzdach lub za ekranami. Wygodnym rozwi¹zaniem jest ukrycie rur

Wymieniaj¹c bateriê na now¹, warto kupiæ model
wyposa¿any w perlator pozwalaj¹cy na regulacjê k ¹ta
wyp³ywania wody bezpoœrednio przy wylewce

To, czy przed u³o¿eniem nowej konieczne bêdzie usuniêcia starej instalacji, zale¿y przede
wszystkim od sposobu prowadzenia nowych rur. Z regu³y demontuje siê stare ¿eliwne rury
kanalizacyjne, zw³aszcza gdy przebiegaj¹ one na œcianie. Rozebranie starych odcinków
wcale nie bêdzie ³atwe – najproœciej jest wyci¹æ dostêpne odcinki, np. szlifierk¹ k¹tow¹
lub rozbiæ je du¿ym m³otem – ¿eliwo jest kruche i ³atwo pêka przy uderzeniu. Jeœli pozostawiamy stare przy³¹cze kanalizacyjne (odcinek instalacji zewnêtrznej prowadz¹cy do
szamba lub sieci), to koñcowy fragment nale¿y rozbieraæ bardzo ostro¿nie, aby nie uszkodziæ kielicha w rurze odprowadzaj¹cej. Kiedyœ po³¹czenia uszczelniane by³y sznurem konopnym i cementem lub o³owiem. Do po³¹czenia z now¹ instalacj¹ domow¹ z rur PVC konieczna bêdzie specjalna „przejœciówka” o œrednicy dostosowanej do wielkoœci kielicha
w odp³ywie (100 lub 150 mm). Rury wodoci¹gowe, zw³aszcza te ukryte w œcianach, mo¿na
pozostawiæ, pod warunkiem, ¿e nie bêd¹ kolidowa³y z przebiegiem nowych przewodów. Odcinki zewnêtrzne trzeba obci¹æ szlifierk¹ k¹tow¹ lub rozkrêciæ do najbli¿szej z³¹czki.
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fot. KLUDI

DEMONTA¯ STAREJ INSTALACJI
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RURY

c)

b)
Do ³¹czenia rur
w instalacji wodnej
s³u¿¹ m.in. mufy
z gwintem zewnêtrznym
i wewnêtrznym (a),
kolanka (b) i trójniki (c)

Ruroci¹gi powinny byæ zabezpieczone otulin¹ izolacyjn¹, która oprócz tego, ¿e izoluje
rury i kompensuje ich ruchy termiczne (zapobiega w ten sposób pêkniêciom tynku),
zabezpiecza je przed zabetonowaniem „na
sztywno” w œcianie. Praktycznym sposobem na ustalenie przebiegu i rozmieszczenia instalacji wodno-kanalizacyjnej jest zaznaczanie ró¿nokolorow¹ kred¹ tras prowadzenia rur i miejsc pod³¹czenia. U³atwi to
równie¿ okreœlenie – przynajmniej w przybli¿eniu – ile materia³u potrzebne bêdzie do
zamontowania nowej instalacji.

NIEZBÊDNE ZAKUPY
URZ¥DZENIA SANITARNE

Maj¹c wstêpnie rozplanowany przebieg
instalacji, musimy zdecydowaæ, jakie
przybory zastosujemy w modernizowanej ³azience czy kuchni, w jaki sposób
bêdziemy podgrzewaæ wodê u¿ytkow¹
i jakich rur u¿yjemy do rozprowadzenia
instalacji.
Przybory sanitarne – wannê, umywalki,
brodzik, w.c. i bidet oraz pasuj¹ce do
nich baterie – powinniœmy kupiæ przed
przyst¹pieniem do montowania instalacji, aby zapobiec niespodziankom zwi¹zanym z niedopasowaniem instalacji do
pod³¹czenia urz¹dzeñ. Ujawnienie siê
takich niezgodnoœci po wykoñczeniu
œcian mog³oby oznaczaæ koniecznoœæ
przeprowadzenia kosztownych przeróbek.
Jeœli ciep³a woda przygotowywana bêdzie w ten sam sposób jak dotychczas,
na przyk³ad w podgrzewaczu elektrycznym czy gazowym, to wystarczy poprowadziæ tylko nowe rury. Jeœli jednak
w ramach modernizacji ma byæ zastosowane centralne przygotowanie ciep³ej
wody np. z zasobnika c.w.u. z cyrkulacj¹, konieczna bêdzie rozbudowa instalacji zarówno w obrêbie kot³owni, jak
i na odcinkach prowadz¹cych do poszczególnych baterii.

£¥CZENIE RUR
WODOCI¥GOWYCH Z PVC
Potrzebny odcinek rury odcina siê no¿ycami do rur plastikowych. Wewnêtrzn¹ krawêdŸ rury ukosuje siê specjalnym sto¿kowym rozwiertakiem. Na koñcówkê rury zak³ada siê nakrêtkê i pierœcieñ zaciskowy,
a gniazdo z³¹czki zanurza siê w wodzie
z myd³em lub w p³ynie do mycia naczyñ.
Wsuwa siê koñcówkê rury w gniazdo,
zwracaj¹c uwagê, aby wesz³a ona na pe³n¹ g³êbokoœæ. Zsuwa siê nakrêtkê wraz
z pierœcieniem zaciskowym do styku ze
z³¹czk¹ i mocno dokrêca.

WYKONUJ¥C INSTALACJÊ
KANALIZACYJN¥
PAMIÊTAJ?
Q Je¿eli do przewodu odp³ywowego pod³¹czamy kilka przyborów sanitarnych,
œrednica poziomu za pod³¹czeniem nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ œrednica ostatniego
pod³¹czanego przyboru. Do jednego poziomu mo¿na pod³¹czaæ ró¿ne przybory
– jedyny wyj¹tek stanowi miska ustêpowa,
która powinna mieæ oddzielne pod³¹czenie
poni¿ej odp³ywów z pozosta³ych
przyborów.
Q Instalacja musi byæ w³aœciwie wentylowana za pomoc¹ rur wentylacyjnych lub
zaworów napowietrzaj¹cych.
Q Ka¿de urz¹dzenie pod³¹czone do kanalizacji powinno mieæ syfon. Zapobiega on
ulatnianiu siê do pomieszczenia nieprzyjemnych zapachów.
Q W najni¿szych punktach instalacji nale¿y zamontowaæ rewizje, dziêki którym bêdziemy mogli oczyœciæ zapchane rury.
Q Nie wolno montowaæ przewodów kanalizacyjnych nad przewodami gazowymi
i elektrycznymi.

Przed wyborem i zakupem urz¹dzeñ sanitarnych
konieczne jest funkcjonalne ich rozplanowanie

fot. SANITEC KO£O

fot. PLASTBOR

a)

W domowych instalacjach kanalizacyjnych stosuje siê obecnie wy³¹cznie rury
z PVC, przystosowane do ³¹czenia kielichowego z uszczelk¹ gumow¹. Do u³o¿enia g³ównych odcinków instalacji kanalizacyjnej stosuje siê dwie œrednice rur:
Q 110 mm na piony i podejœcia do w.c.
oraz
Q 50 mm – na pod³¹czenia do pozosta³ych urz¹dzeñ.
Krótkie odcinki instalacji, bezpoœrednio przy niektórych przyborach, mo¿na
te¿ wykonaæ z cieñszych rur o œrednicy
40 lub 32 mm.
Oprócz odcinków prostych, których d³ugoœæ w przybli¿eniu mo¿na okreœliæ na podstawie rozrysowanego ich przebiegu, potrzebne bêd¹ równie¿ kolanka o ró¿nych k¹tach za³amania, trójniki, a tak¿e syfony dopasowane do konkretnych urz¹dzeñ sanitarnych.
W praktyce trudno przewidzieæ dok³adn¹
liczbê kszta³tek, warto wiêc kupiæ je z pewnym zapasem: elementy te nie s¹ drogie
i czêsto koszt dojazdu do sklepu po brakuj¹c¹ z³¹czkê jest wy¿szy ni¿ cena jej zakupu.
Najwygodniej umówiæ siê z instalatorem,
któremu powierzymy wykonanie remontu,
by pojawi³ siê na budowie z kompletem potrzebnych materia³ów.
Instalacje ciep³ej i zimnej wody mo¿na
u³o¿yæ z rur miedzianych lub z tworzywa
sztucznego: wybór zale¿y od sposobu prowadzenia instalacji i mo¿liwoœci wykonawczych. Rury miedziane s¹ dro¿sze, ale du¿o
trwalsze. Instalacja z nich wykonana powinna w³aœciwie pracowaæ co najmniej 40 lat.
Rury plastikowe produkowane s¹ z ró¿nych materia³ów – polietylenu, polipropylenu, polibutylenu. Ich w³aœciwoœci u¿ytkowe
s¹ bardzo podobne, ale istotny jest sposób
ich ³¹czenia, gdy¿ wp³ywa on na koszty materia³ów, jak te¿ na ³atwoœæ monta¿u.
Rury polipropylenowe PP ³¹czy siê za pomoc¹ zgrzewanych kszta³tek i z³¹czek, do
czego potrzebna jest odpowiednia zgrzewarka. Sprzedawane s¹ w prostych odcinkach,
a zmiany kierunku ich u³o¿enia uzyskuje
siê przez zastosowanie kolanek. Rury te stosuje siê g³ównie jako piony lub do rozprowadzenia instalacji w piwnicy. Zwykle u¿ywa siê rur o œrednicy 20 mm lub 25 mm.
Rury polietylenowe produkuje siê jako
warstwowe – z polietylenu sieciowanego
PEX z wk³adk¹ aluminiow¹ (oznaczenie
PEX -AL -PEX). Sprzedawane s¹ w krêgach. W instalacjach domowych stosuje siê
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Odwrotne pod³¹czenie wody ciep³ej
i zimnej do baterii.
W prawid³owo wykonanej instalacji woda
zimna powinna byæ pod³¹czona z prawej,
a ciep³a – z lewej strony. Korzystanie z baterii zasilanej w odwrotny sposób jest niewygodne, a czasem nawet niebezpieczne
(grozi poparzeniem).
Q £¹czenie przewodów kanalizacyjnych
w pod³odze.
Po³¹czenia s¹ zawsze potencjalnym miejscem nieszczelnoœci instalacji. Rozszczelnienie siê po³¹czenia w pod³odze grozi zalaniem pomieszczenia znajduj¹cego siê poni¿ej, a naprawa wymaga gruntownego remontu pod³ogi.
Q Brak wentylacji pionu kanalizacyjnego
i/lub szamba.
Przynajmniej jeden pion w instalacji domowej powinien mieæ napowietrzenie rur¹ wyprowadzon¹ 0,5 m ponad dach budynku
i zakoñczone rur¹ wentylacyjn¹, tzw. wywiewk¹ o œrednicy 50-100 mm wiêkszej od
œrednicy pionu. W pozosta³ych pionach mo¿na zamontowaæ samoczynne zawory napowietrzaj¹ce. Zapobiega to wysysaniu wody
z syfonów urz¹dzeñ sanitarnych i przedostawaniu siê do pomieszczeñ nieprzyjemnych zapachów z kanalizacji.
Q Brak zaworu do pod³¹czenia wê¿a ogrodowego na zewnêtrznej œcianie domu. Przy
okazji modernizacji instalacji warto o tym
pomyœleæ. Bo brak zaworu zewnêtrznego
uniemo¿liwia pod³¹czenie wê¿a ogrodowego, za pomoc¹ którego mo¿na bêdzie podlewaæ ogród czy umyæ samochód.
Q
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fot. NIBCO

a)

fot. HUTMEN

UWAGA NA B£ÊDY

fot. SANHA

Odcinki rur kanalizacyjnych wymagaj¹ce
skrócenia przecina siê pi³k¹ do metalu,
a brzegi bosego (bezkielichowego) koñca
ukosuje pilnikiem lub szlifierk¹ pod k¹tem
30 stopni. Bosy koniec rury i gumow¹
uszczelkê wargow¹ trzeba posmarowaæ
p³ynem poœlizgowym, na przyk³ad roztworem myd³a albo p³ynem do mycia naczyñ.
Uwaga! Nie wolno do tego u¿ywaæ smarów,
olejów ani mas³a.
Po z³o¿eniu rura powinna wejœæ do kielicha
na ca³¹ jego d³ugoœæ. Kontrolê g³êbokoœci
wsuniêcia umo¿liwi zaznaczenie d³ugoœci
kielicha na bosym koñcu rury.

fot. PLASTBOR

£¥CZENIE RUR
KANALIZACYJNYCH

c)

b)

d)

Instalacje wodne wykonuje siê z rur plastikowych o œrednicy 16-440 mm ( a, b ),
stalowych – 15-440 mm (c) i miedzianych – 12-442 mm ( d)

g³ównie rury o œrednicy 16 mm. S¹ elastyczne i mo¿na je wyginaæ (minimalny promieñ
giêcia – 5 x œrednica). Rozszerzalnoœæ cieplna rur polietylenowych jest zbli¿ona do
miedzi i umo¿liwia uk³adanie doœæ d³ugich
odcinków bez kompensatorów wyd³u¿eñ.
£¹czenie z kszta³tkami i z³¹czkami wykonuje siê metod¹ zaciskania lub zaprasowania. Po³¹czenia zaciskane nie wymagaj¹
u¿ycia specjalistycznych narzêdzi.
Rury polibutylenowe PB. S¹ odporne na
temperaturê do 90°C, a w niskiej tempera-

turze zachowuj¹ elastycznoœæ do -15°C.
Dziêki temu instalacje mo¿na uk³adaæ tak¿e zim¹. Jeœli powstanie korek lodowy, rura
w tym miejscu siê rozszerzy, a po jego stopnieniu wróci do pierwotnego kszta³tu.

AKCESORIA
Oprócz rur i kszta³tek do u³o¿enia instalacji potrzebne s¹ zawory odcinaj¹ce
i przy³¹czeniowe, uchwyty monta¿owe
oraz konsole do pod³¹czenia baterii naœciennych.
Q

Prenumerata e-wydania
BD mo¿esz czytaæ na monitorze swego komputera
w postaci identycznej z wydaniem papierowym!
A ponadto e-wydanie ma swoje bezcenne zalety:
Q

Q

Q

Q

wbudowane linki
klikasz i jesteœ na odpowiedniej stronie WWW
hipertekstowy spis treœci i wyszukiwarka
od razu znajdziesz to, czego szukasz
wygodne archiwum
czyli poprzednie wydania pod rêk¹
multimedia
animacje, dŸwiêk, wideo

Prenumerata e-wydania jest bezp³atna
– zamów na stronie www.budujemydom.pl/eprenumerata

