
(załącznik do Dokumentacji Projektowej) 

KARTA TECHNICZNA 
materiałów zastosowanych w projekcie i równoważnych do nich 

Lp. Rodzaj materiału Parametry stanowiące podstawę określenia równoważności dla 
danego produktu 

Materiał dopuszczony do 
zastosowania 

1 
Rury do kanalizacji grawitacyjnej – 

technologia wykopowa  
średnice DN200-315mm 

- Sztywność obwodowa min. SN8 kN/m2, 
- Średnica nominalna DN[mm] zgodna z projektem. 

- Ścianka lita jednorodna, 
- Chropowatość bezwzględna powierzchni wewnętrznych o wsp. 

kmax=0,1mm, 
- Połączenia kielichowe na uszczelkę zapewniające szczelność 0,5bara, 

- Zastosowanie na terenach górniczych do III kategorii włącznie, 
- Produkt powinien posiadać KOT 

- PVC 
-PP 

2 
Rury do kanalizacji grawitacyjnej – 

technologia wykopowa  
Średnice DN400-700mm 

- Sztywność obwodowa min. SN8 – wg projektu, 
- Średnica nominalna DN[mm] zgodna z projektem, 

- Ścianka rury strukturalna, 
- Połączenia szczelne kielichowe lub spawane ekstruzyjnie, 

- Zastosowanie na terenach górniczych do III kategorii włącznie, 
- Rury musza posiadać KOT lub ważną Aprobatę Techniczną ITB i 

IBDiM, 
- Do każdej partii produkcyjnej Świadectwo Odbioru 3.1. zgodnie z 

normą PN-EN 10204, wg. PW i STWiORB 

- PEHD 
- GRP 

3 
Rury do kanalizacji grawitacyjnej – 

technologia bezwykopowa 
Średnice DN500-800mm 

- Sztywność obwodowa min. – wg projektu (zestawienie materiałów), 
- Średnica nominalna DN [mm] zgodna z projektem, 
- Do gruntów rodzaju G1-G4 i zagłębienia do 7,0m, 

-Zastosowanie na terenach górniczych do III kategorii włącznie, 
- Produkt powinien posiadać KOT 

-GRP 
- ŻELBET 

-POLIMEROBETON 
-KAMIONKA 

- BAZALT 

4 Materiał na kanały retencyjne 

- Sztywność obwodowa min. SN8 – wg projektu, 
- Średnica nominalna DN[mm] zgodna z projektem, 

- Ścianka rury strukturalna, 
- Połączenia szczelne kielichowe lub spawane ekstruzyjnie, 

- Zastosowanie na terenach górniczych do III kategorii włącznie, 

- PEHD 
- GRP 



- Rury musza posiadać KOT lub ważną Aprobatę Techniczną ITB i 
IBDiM, 

- Do każdej partii produkcyjnej Świadectwo Odbioru 3.1. zgodnie z 
normą PN-EN 10204, wg. PW i STWiORB 

5 Materiał na studnie kanalizacyjne 
zintegrowane 

- Średnica nominalna DN[mm] zgodna z projektem, 
- Ścianka kominów włazowych strukturalna, 

- Połączenia szczelne kielichowe lub spawane ekstruzyjnie, 
- Zastosowanie na terenach górniczych do III kategorii włącznie, 
- Rury musza posiadać KOT lub ważną Aprobatę Techniczną ITB i 

IBDiM, 
- Do każdej partii produkcyjnej Świadectwo Odbioru 3.1. zgodnie z 

normą PN-EN 10204, wg. PW i STWiORB 

- PEHD 
- GRP 

 

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA DOPUSZCZA DO STOSOWANIA MATERIAŁY O PARAMETRACH NIE GORSZYCH OD PODANYCH W WW. TABELI. 
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                                                                                                                                                                                                                     (pieczątka i podpis Projektanta) 


