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PRZEDMIOT APROBATY

Przedmiotem niniejszej Aprobaty Technicznej ITB sq rury trojwarstwowe o nazwie
AMAX Pro z polipropylenu (PP) wzmocnionego materialem mineralnym, przeznaczone do
stosowania w insta lacj ach kanalizacj i g rawitacyj nej.
Rury AMAX Pro produkowane sq w firmie POLIPLAST Sp. z o.o., ul. Energetyczna 6,
56-400 OleSnica.

Aptobata obejmuje rury wykonywane metodq wsp6lwytla czania o tr6jwarstwowej
strukturze Scianki. Warstwa zewnqtrzna wykonywana jest z polipropylenu (pp) banruy
szarej,
warstwa wewngtzna z polipropylenu (PP) banruy bialej, a warstwa Srodkowa n)t z
pol

i

propylenu modyf kowanego materialem
i

m

ineralnym, ba ruuy czarnej.

Aprobata obejmuje rury kielichowe o Srednicach nominalnych DN 40, 50, 75, gO, 110,
125 i 160, w odcinkach prostych o dlugosciach 150, 250, 315, 500, 1OOO, 2OoO, 3000.
4000 i
6000 mm.
Rury AMAX Pro wraz

z

ksztaftkami AMAX banruy szarej, spelniajqcymi wymagania

normy PN-EN 1451-1:2001, stanowiq system kanalizacji wewnqtrznej AMAX pro.
Wymagane wla6ciwo6ci techniczne rur AMAX Pro, objgtych Aprobat4 podano w p. 3.

2.

PRZEZNACZENIE, ZAKRES

I

WARUNKI STOSOWANIA

Rury AMAX Pro, objgte Aprobatq, se pzeznaczone do stosowania w wewnqtznych
instalacjach kanalizacji grawitacyjnej.

Rury AMAX Pro

o Srednicach nominalnych DN 90, 110, 125 i 160, o sztywno6ci

obwodowej SN 4 mogq by6 stosowane w obszarze,8D", tj. w systemach wewnqtz
budowli

w

instalacjach podziemnych zakopanych

w

ziemi pod konstrukcjq budowli

i

lub

zabetonowanych.

Rurv AMAX Pro mozna stosowa6

w instalacjach

kanalizacjl grawitacyjnej do

temperatury 90"C, a w krotkim okresie czasu do 95.C.

Rury objgte Aprobatq wykazujq odporno66 na udezenia w niskich temperaturach
mozna je montowa6 w temperatuze ponizej -10"C.

i

Bialil barwa warstwy wewnqtznej rur AMAX Pro umozliwia inspekcjq instalacji przy
pomocy Karnery.

T T
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Rury AMAX Pro w instalacjach kanalizacyjnych lqczone sE z ksztaltkami z
polipropylenu (PP) spelniajqcymi wymagania normy PN-EN 1451-1:2001. Stosowane w
instalacjach polqczenia kielichowe uszczelniane sq przy pomocy elastomerowych uszczelek
spelniajqcych wymagania normy PN-EN 681-1 :2002. Rury i ksztaltki systemu AMAX pro sq
kompatybilne z systemami kanalizacyjnymi z pp-HT,

pvc-u, pE oraz2eliwnymi.

Rury kanalizacyjne AMAX Pro, objgte Aprobatq ptzeznaczone sq do instalacji
kanalizacji bezciSnieniowej wewnqtrz budowli, projektowanej i dobieranej zgodnie z normq
PN-EN QA56-1 i2:2002 oraz montowanej zgodnie z instrukcjq montazu producenta.

3. WLASC|WOSCI

TECHNICZNE. WYMAGANIA

3.1. Surowce i materialy

Zewnqtzna i wewnqtzna warstwa rur kanalizacyjnych objgtych Aprobatq powinna
by6 wykonywana

z kopolimeru polipropylenu PP-B, a warstwa

wykonywana z pol propylen u
i

m

odyfikowa nego

m

aterialem

m

Srodkowa rur powinna by6

ineralnym.

Moze by6 dodawany wlasny surowiec wt6rny, tego samego rodzaju, pochodzqcy z
przemialu, pod warunkiem, ze jego wla6ciwoSci nie sq gorsze od wla6ciwo6ci surowca
pienruotnego. Surowiec wt6rny pochodzqcy

z

pzemialu rur moze byc dodawany tylko do

produkcji warstwy Srodkowej rury.

wado56 masowego wska2nika szybkosci plynigcia MFR (230.c, 2,16 kg),
wyznaczona wg normy PN-EN ISO 1133-1:2011, materialu, z kt6rego wykonana jest
warstwa zewnqtzna i wewnqtzna rur powinna wynosi6 nie wigcej niz 3,0 g/10 min.
Uszczelnienia elastomerowe w kielichach rur powinny by6 zgodne z normq PN-EN
681-1:2002.

3.2. Wla6ciwo6ci techniczne

3.2.1. Wa6ciwo6ci techniczne rur AMAX Pro. Wymiagane wlaSciwo5ci techniczne
rur AMAX Pro pzedstawiono w tablicy 1.
Tablica
Poz.

Wla6ciwo5ci

1

z

1

Wyglqd zewnqtzny i barwa

Wvmaqania

Metodv badaf
4

powierzchnie zewngtrzne i
wewngtrzne rur powinny byd
gladkie, pozbawione wad w
postaci n iejed norod noSci,
pgcherzy iwtrqcefi obcych cial;
barwa powierzch n i zewn gtrzny'ch
rur powinna by6 jednolita; koh,ce
rur powinny by6 obcigte r6wno i
prostopadle do ich osi

oglqdziny nieuzbrojonym
okiem w Swietle
rozproszonym

1
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c.d. Tablicy

p. 3.2.1.1

PN-EN ISO 3126:2006

UciarnoSd rur w temperatuze

(0

r

'1)"C

UdarnoS6 rur w temperatuze
(0 1)"C (metoda

t

1

TtR < 10%
Hsoz 1 m najwyzejjedno
pgkniqcie ponizej wysko5ci

PN-EN 744"1997
paramety badania
PN-EN 1451-1"2001
PN-EN 1411"1998
paramety badania
PN-EN 1451-1:2001
PN-EN ISO 2505:2006
(150 1 2)"C, 60 min,

PN-EN ISO 9969:2008

3'2.1-1. Wymiary. Wymiary i tolerancje rur AMAX Pro powinny byc zgodne podanymi
z
na rys.

1.

3'2"2- Wymagania u2ytkowe systemu AMAX Pro. Polqczenia rur

i

ksztaltek

powinny spelniac wymagania podane w p. g normy PN-EN 14s1-1.2001.
3.3, Znakowanie

Znakowanie rur powinno byc nadrukowane w odstqpach nie wiqkszych niz
1 m, w
sposob tnrualy, tak aby nie inicjowalo pgknig6,i pzy skladowaniu, podczas
montazu orazw
okresie eksploatacji zapewniona byla czytelno66 oznakowania. Jako66 i
wielkos6 znak6w
powinna urnozliwia6 ich odczytanie okiem nieuzbrojonym.

-

Znakowanie rur powinno zawiera6 co najmniej nastqpuiqce dane:
znaK producenta
POLIPLAST
nazwQ systemu
AMAX Pro
wymiar nominalny

np. DN 110

minimalnqgrubo66scianki

np. 3,0

dlugoS6 rury nominalnq

np. 1000

material

PP-I\ID

nominalnqsztywno56 obwodowq

np. SN 4

data produkcji

np. 0B 03 13

nr Aprobaty Technicznej lTB.

AT-15-9046t2013

Rury AMAX PRO na powierzchni zewnqtznej majq oznaczenie dylatacji
oraz miarkg
cigcia rurociqgu.
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PRZECHOWYWANIE

I

TRANSPORT

4.1. pakowanie
Rury AMAX Pro o dfugo6ci do 500 mm powinny by6 pakowane
w pudla kartonowe.
Rury o dlugosci od 1000 mm powinny byc wiqzane za pomocqtasmy
w wiqzki i ukladane na
paletach ramowych przeznacznych do rur.
Do kazdego opakowania powinna by6 dolqczona informacja
zawierajqca co najmniej
nastgpujqce dane:

z

nazwe i symbolwyrobu,
nazwe i adres producenta,
numer Aprobaty Technicznej ITB AT_1 5_90461201g,
numer i datg wystawienia krajowej dekraracji zgodnosci,
znak budowlany.

Spos6b oznakowania wyrob6w znakiem budowlanym powinien by6
zgodny
rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia
2oo4 r. w sprawie

sposob6w deklarowania zgodno5ci wyrob6w budowlany ch
oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. nr 1 gglzoo4, poz. 2041, z pozniejszymi
zmianami).

4.2. Przechowywanie

Rurv nale2y skladowa6 w opakowaniach fabrycznych. powinno siq

chroni6
opakowania kartonowe przed wilgociq. Rury w wiqzkach na paletach
ramowych mogq byc
ustawiane jedne na drugich do wysko5ci max. 2,5 m. Rury bez palet
ramowych powinny byc
skladowane do wysoko6ci max. 0,8 m, zgodnie z instrukcjq producenta. przechowywanie
rur
nie powinno powodowa6 odksztalcei rur.
4.3. Transport
Rury nalezy przewozid w polozeniu poziomym. Podczas ladowania,
rozladowywania i
skfadowania nalezy zabezpieczyc rury przed uszkodzeniami mechanicznymi.
czasie

w

transportu nale2y zabezpieczy6 rury pzed wplywami warunkow
atmosfrycznych i otoczenia.

5. OCENA

ZGODNOSCI

5.1. Zasady og6lne
Zgodnie

z

ari. 4, ar1. 5 ust. 1 p.

3 oraz arl. g ust.

1

ustawy

z dnia 16 kwietnia 2004

r.

o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr g2l2OO4, poz. gg1, z p62niejszymi
zamianami) wyroby,
kt6rych dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, moge by6 wprowadzane
do obrotu i

!ElE.l'
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stosowane przy wykonywaniu robot budowlanych
wlasciwo6ciom uzytkowym

w

i pzeznaczeniu, jezeli producent

krajowq deklaracjq zgodnosci

z

zakresie odpowiadajqcym

ich

dokonal oceny zgodno5ci, wydal

Aprobatq Technicznq ITB AT-1 5-904612013

i

oznakowal

wyroby znakiem budowranym, zgodnie z obowiqzqqcymi pzepisami.

z

Zgodnie

rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 11 sierpnia 2OO4 r. w

sprawie sposob6w deklarowania zgodno6ci wyrob6w budowlanych orcz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 1g8l2oo4, poz.2041,
z po2niejszymi
zmianami) oceny zgodnosci rur AMAX Pro
dokonuje prroducent, stosujqc system 4.

W

przypadku systemu

4

z Aprobatq Technicznq ITB AT-1 5-904612013

oceny zgodnoSci, Producent moze wystawi6 krajowq

deklaracjq zgodnosci z Aprobatq Technicznq AT-1 s-go4 612013 na podstawie:

a) wstqpnego badania typu przeprowadzoneg o przez producenta
b) zakfadowej kontroli produkcji.

lub na jego zlecenie,

5.2. Wstgpne badanie typu

Wstqpne badanie typu

jest badaniem potwierdzajqcym wymagane

wlasciwosci

techniczno

- uzytkowe, wykonywanym pzed wprowadzeniem wyrobu do obrotu.
wstqpne badanie typu rur AMAX pro, objgtych Aprobat4 obejmuje
:

- wymiary,

- skurcz wzdluzny,
- udarno56,
- sztywnoS6 obwodowq.

w postgpowaniu aprobacyjnym byly podstawq do ustalenia
wla6ciwo6ci techniczno - uzytkowych wyrob6w objqtych Aprobatq,
stanowiq wstgpne
Badania, ktore

badanie typu w ocenie zgodno6ci.

5.3. Zakladowa kontrola produkcji
Zakladowa kontrola produkcji obejmuje:

1)

specyfikacjq i sprawdzanie surowc6w i material6w,

2)

kontrolq

i

badania

w procesie wytwarzania

oraz badania gotowych wyrob6w

(p. 54), prowadzone przez Producenta zgodnie z ustalonym planem
badai oraz
wed{ug zasad i procedur okre6lonych w dokumentacji zakladowej kontroli produkcji,
dostosowanych do technologii produkcji

i

zmierzalqcych

do uzyskania

wyrob6w

o wymaganych wla6ciwo6ciach.

Kontrola produkcji powinna zapewnia6, ze wyroby sq zgodne z Aprobatq
TechnicznE
ITB AT-15-904612013. Wyniki kontroli produkcji powinny byc systematycznie
rejestrowane.

2
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Zapisy rejestru powinny potwierdza6, 2e wyroby spelniajq kryteria oceny zgodnoSci.
Poszczeg6lne wyroby lub parlie wyrobow i zwiqzane z nimi szczeg6ly produkcyjne
musze
byc w pelni mozliwe do identyfikacji i odtworzenia.

5.4. Badania gotowych wyrob6w
5.4.1. Program bada6. program badah obejmuje:

a) bariania biezqce,
b) badania okresowe.

5.4-2- Badania bie2qce. Badania biezqce obejmuiq sprawdzenie:
a) wyglqdu zewnqtznego i banrrry,
b) wyrniar6w,

c) udarno6ci rur metodq spadajqcego cig2arka,
d) sztywno6ci obwodowej rur.

5.4.3. Badania okresowe. Badania okresowe obejmui4 sprawdzenie:
a) skunczu wzdluznego,
b) udarno6ci rur metodq schodkowq.

5.5. Czgstofliwo66 badafi

Badania biezqce powinny by6 wykonywane zgodnie z ustalonym planem
badan, ale
nie rzadzie.i ni2 dla kazdej partii wyrob6w, Wielko6c partii wyrob6w powinna
by6 okreslona w
dokumentacji zakladowej kontroli produkcji.
Badania okresowe nale2y wykonywa6 raz na rok oraz przy ka2dejzmianie
surowca.
5.6. Metody badaf

Badania nale2y wykonad wedlug norm wymienionych w p. 3.1 i w tablicy 2.
5.7. Pobieranie pr6bek do badari

Probki wyrob6w do badari nale2y pobiera6 losowo, zgodnie z wymaganiami
normy
PN-83/N-03010.

5.8. Ocena wynik6w badari
Wyprodukowane wyroby nalezy uzna1 za zgodne z wymaganiami nriniejszej
Aprobaty
Techniczne.,! lTB, jezeli wyniki wszystkich badari sq pozytywne.

[-]r-rfl[]
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FORMALNO - PRA\ruNE

6'1' Aprobata Techniczna ITB

AT-1 5-904612013 jesr dokumentem stwierdzajqcym
pzydatnos6 rur tr6jwarstwowych AMAX Pro z polipropylenu pp
wzmocnionego materiafem
mineralnym do stosowania w budownictwie w zakresie wynikajqcym postanowieh
z
Aprobaty.
Zgodnie zarL.4, ar1. 5 ust. 1 p. 3 orazart. S ust. 1 ustiawy zdnia
16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr g2l2oo4, poz. 881 z po2niejszymi
,
zmianami) wyroby,
kt6rych dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, moge byri wprow
adzane do obrotu i

stosowane przy wykonywaniu rob6t budowlanych w zakresie odpowiadajqcym
ich
wlasciwosciom u2ytkowym i pzeznaczeniu, jezeli producent
dokonal oceny zgodno5ci, wydal
krajowq deklaracjq zgodnoSci z Aprobatq Technicznq ITB AT-1
5-g046t2013

i

oznakowal

wyroby znakiem budowranym, zgodnie z obowiqzuiqcymi pzepir;ami.

6'2" Aprobata Techniczna ITB nie narusza uprawnierh wynikajqcych
z pzepis6w
o ochronie wlasnoSci przemyslowej, a w szczeg6lnoSci obwiesizczenia
Marszalka Sejmu Rp
z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tel,rstu ustawy

z

r'

dnia 30 czenryca

- Prawo wlasno6ci pzemyslowej (Dz. U. Nr 11g, po2.1117). Zapewnienie tych
uprawnieh nale2y do obowiqzk6w kozystajqcych z niniejszej
Aprobaty Technicznej lTB.
2000

6.3. ITB wydajqc Aprobatg Technicznq nie bieze odprevyis62lalno5ci za
ewentualne
naruszenie praw wylqcznych i nabytych.

6'4' Aprobata Techniczna ITB nie zwalnia producenta od odpowiedzialno6ciza
wla6ciwq
jako56 wyrob6w, a tak2e nie zwalnia wykonawc6w
rob6t budowlarnych od odpowiedzialno6ci
za

wla6ciwe zastosowanie tych wyrob6w i prawidlowe wykonanie
rob6t montazowych.

6'5' W tre6ci

wydawanych prospekt6w

i

ogloszeri otaz innych dokument6w

zwiqzanych z wprowadzaniem do obrotu i stosowaniem w
budownictwie rur tr6jwarstwowych
AMAX Pro z polipropylenu PP wzmocnionego materialem mineralnym
nale2y zamieszcza1
informacjg o udzielonej tym wyrobom Aprobacie Technicznej
lTtS AT-15-904 612013.

IFIF.l'
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wezruoScr

Aprobata Techniczna ITB AT-1 5-904612013 jest wa2na do 0g marca
2O1g r.
WaznoS6 Aprobaty Technicznej ITB moze byc pzedlu2ona na
kolejne okresy, je2eli
jej Wnioskodawca, lub formalny nastqpca, wystqci w tej sprawie
do Instytutu Techniki
Budowlanej z odpowiednim wnioskiem nie poZniej niz 3
mielsiqce pzed uplywem terminu
wazno6ci tego dokumentu.

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE
Normy i dokumenty zwiqzane
PN-83/N-03010

statystyczna kontrola jakosci

- Losowy wyb6r jednostek produktu

do

p16bki

PN-EN ISO 3126:2006

systemy przewod6w rurowych

z tworzyw sztucznych -

Elementy z

tworzyw sztucznych - Sprawdzanie w.ymiarow
PN-EN ISO 2505:2006

Rury tworzyw termoplastycznych

-

skurcz wzdlu2ny

-

Metoda i

warunki badania
PN-EN 12056-

1i2:2002

systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnqtrz budynk6w
- czqse
Postanowienia og6rne, czqsc 2: Kanatizacja sanitarna

1:

Projektowan ie uklad u i obticzenia

PN-EN ISO 1133-

Tworzywa sztuczne

1:2011

ptyniqcia (MFR)

i

-

oznaczanie masowego wska2nika szybkosci
obiqtosciowego wskaznika szybkosci ptyniqcia

(MVR) tworzyw termoplastycznych

z

-

-

czqs6 1: Metoda standardowa

PN-EN 681-

uszczelnienia

1:20021A3:2006

uszczelek zlqczy rur wodociqgowych

elastomer6w

wymagania materialowe dotyczqce

i

odwadniaiqcych

-

czqs6

1:

Guma

z tworzyw sztucznych -

PN-EN 1411.1998

Rury tworzyw
termoplastycznych - oznaczanie odpornosci na udezenia zewnqtzne
metodqschodkowq

PN-EN 744:1997

systemy przewodowe

systemy przewodowe

termoplastycznych
m etod

q

-

z

z

tworzyw sztucznych - Rury z tworzyw
Badnie odpornosci na uderzenia zewnetzne

spd ajqcego ciq2 a rka

|_rl---ln;1@
L-]
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