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TECHNISCHE INFORMATION GEBÄUDETECHNIK

Diese Technische Information Gebäudetechnik ist gültig ab 
April 2008.

Mit ihrem Erscheinen verliert die bisherige Technische Information 
850660 (Stand Jänner 2007) ihre Gültigkeit.

Die Unterlage ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten 
Rechte, insbesondere die der Übersetzung, des Nachdruckes, der Ent-
nahme von Abbildungen, der Funksendungen, der Wiedergabe auf foto-
mechanischem oder ähnlichem Wege und der Speicherung in 
Datenverarbeitungsanlagen, bleiben vorbehalten.

Alle Maße und Gewichte sind Richtwerte.
Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

Αυτές οι Τεχνικές Πληροφορίες τεχνολογίας κτιρίων ισχύουν από τον 
Απρίλιο 2008.

Αυτές οι Τεχνικές Πληροφορίες αντικαθιστούν τις προηγούµενες 
Τεχνικές Πληροφορίες 850660 (έκδοση Ιανουαρίου 2007), οι οποίες 
παύουν να ισχύουν.

Το παρόν έγγραφο προστατεύεται από δικαιώµατα πνευµατικής 
ιδιοκτησίας. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος, ιδίως της 
µετάφρασης, της ανατύπωσης, της λήψης εικόνων, της αναµετάδοσης, 
της αναπαραγωγής µε φωτοµηχανικό ή άλλο τρόπο και της 
αποθήκευσης σε συστήµατα επεξεργασίας δεδοµένων.

Όλες οι διαστάσεις και τα βάρη είναι τιµές αναφοράς.
Με την επιφύλαξη λαθών και τροποποιήσεων.
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Υποδείξεις σχετικά µε αυτές τις Τεχνικές πληροφορίες

Ισχύς
Αυτές οι Τεχνικές Πληροφορίες ισχύουν για την Ελλάδα.

Πλοήγηση
Για να βρίσκετε εύστοχα τις απαιτούµενες πληροφορίες, αυτές οι 
Τεχνικές Πληροφορίες έχουν συνταχθεί µε τον ακόλουθο τρόπο:
Η γρήγορη πρόσβαση στο κεφάλαιο εξασφαλίζεται µέσω των 
ενδείξεων λαβής στα περιθώρια των σελίδων.
Στην αρχή του κεφαλαίου µπορείτε να βρείτε λεπτοµερή πίνακα 
περιεχοµένων µε τους τίτλους ιεραρχικά και τον αντίστοιχο αριθµό 
σελίδας.

Εικονοδιαγράµµατα και λογότυπα

1 RAUPIANO PLUS
 ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Υπόδειξη ασφαλείας

Νοµική υπόδειξη

Πληροφορία - Υπόδειξη

Πληροφορίες στο Internet

Το πλεονέκτηµά σας

Ðáñáêáëïýìå íá åëÝã÷åôå óå τακτικά χρονικά διαστήµατα, για τη δική 
σας ασφάλεια και για τη σωστή χρήση του προϊόντος µας, εάν για τις 
Τεχνικές Πληροφορίες που χρησιµοποιείτε υπάρχει ενδεχοµένως µια 
νέα έκδοση.
Η ηµεροµηνία έκδοσης των Τεχνικών Πληροφοριών σας είναι πάντα 
τυπωµένη στο κάτω δεξιά µέρος του εξωφύλλου.
Αποκτήστε την πιο πρόσφατη έκδοση των Τεχνικών Πληροφοριών 
από το τοπικό σας γραφείο πωλήσεων της REHAU, από εξειδικευµένο 
διανοµέα, καθώς και από το Internet σε µορφή αρχείου, στη διεύθυνση:  
www.REHAU.gr
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–  ∆ιαβάστε προσεκτικά και πλήρως τις υποδείξεις ασφαλείας και τις 
οδηγίες χρήσης πριν αρχίσετε την εγκατάσταση, για τη δική σας 
ασφάλεια και για την ασφάλεια άλλων ατόµων.

–  Φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης και έχετέ τις πάντα στη διάθεσή σας.
–  Σε περίπτωση που δεν έχετε κατανοήσει τις υποδείξεις ασφαλείας 

ή µεµονωµένες προδιαγραφές εγκατάστασης ή εάν αυτές σας είναι 
ασαφείς, απευθυνθείτε στο γραφείο πωλήσεων της REHAU.

Γενικά προληπτικά µέτρα
–  Κατά την εγκατάσταση σωληνώσεων τηρείτε τις γενικά ισχύουσες 

προδιαγραφές αποφυγής ατυχηµάτων και προδιαγραφές 
ασφαλείας.

–  ∆ιατηρείτε το χώρο εργασίας σας καθαρό και απαλλαγµένο από 
αντικείµενα που σας εµποδίζουν.

–  Να φροντίζετε για τον επαρκή φωτισµό του χώρου εργασίας σας.
–  Κρατάτε τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα καθώς και τα µη 

εξουσιοδοτηµένα άτοµα µακριά από τα εργαλεία και τους χώρους 
εγκατάστασης. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για εργασίες ανακαίνισης σε 
κατοικούµενο χώρο.

–  Χρησιµοποιείτε µόνο τα µέρη που προβλέπονται για το εκάστοτε 
σύστηµα σωλήνων REHAU. Η χρήση µερών ξένων προς το σύστηµα 
ή η χρήση εργαλείων τα οποία δεν προέρχονται από το αντίστοιχο 
σύστηµα εγκατάστασης REHAU, µπορούν να προκαλέσουν 
ατυχήµατα ή έκθεση σε άλλους κινδύνους.

Πυροπροστασία
Τηρείτε πολύ προσεκτικά τις εφαρµόσιµες προδιαγραφές 
πυροπροστασίας και τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισµούς/ 
προδιαγραφές δόµησης, κυρίως σε περιπτώσεις:
–  διέλευσης µέσω οροφών και τοίχων
–  χώρων µε ειδικές /αυξηµένες απαιτήσεις για προληπτικά µέτρα 

πυροπροστασίας (τηρείτε τις εθνικές προδιαγραφές)

Προϋποθέσεις για το προσωπικό
–  Αναθέτετε την εκτέλεση της εγκατάστασης των συστηµάτων µας 

µόνο σε εξουσιοδοτηµένα και εκπαιδευµένα άτοµα.
–  Οι εργασίες σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ή τµήµατα σωληνώσεων 

επιτρέπεται να γίνονται µόνο από ειδικά εκπαιδευµένα και 
εξουσιοδοτηµένα άτοµα.

Ρουχισµός εργασίας
–  Φοράτε πάντα προστατευτικά γυαλιά, κατάλληλο ρουχισµό 

εργασίας, παπούτσια ασφαλείας, κράνος προστασίας και εάν έχετε 
µακριά µαλλιά ένα δίχτυ κεφαλής.

–  Μην φοράτε φαρδιά ρούχα ή κοσµήµατα. Υπάρχει το ενδεχόµενο 
αυτά να πιαστούν από κινητά µέρη.

–  Σε περίπτωση εργασιών εγκατάστασης στο ύψος της κεφαλής ή 
µεγαλύτερο να φοράτε προστατευτικό κράνος.

Κατά την εγκατάσταση
–  ∆ιαβάζετε και τηρείτε πάντα τις εκάστοτε οδηγίες χρήσης του 

χρησιµοποιούµενου εργαλείου εγκατάστασης REHAU.
–  Τα κοπτικά εργαλεία διαθέτουν κοφτερή λεπίδα. Να αποθηκεύετε 

και να χειρίζεστε τα κοπτικά εργαλεία µε τρόπο ώστε να µην 
προκύπτει κανένας κίνδυνος τραυµατισµού από αυτά.

–  Κατά την κοπή των σωλήνων τηρείτε την απόσταση ασφαλείας 
µεταξύ του χεριού συγκράτησης και του κοπτικού εργαλείου.

–  Κατά τη διάρκεια της κοπής µην πιάνετε το αντικείµενο στη ζώνη 
κοπής του εργαλείου ή σε κινητό τµήµα.

–  Βγάζετε απαραίτητα το φις του εργαλείου από την πρίζα κατά τις 
εργασίες συντήρησης, επισκευής και µετασκευής και κατά την 
αλλαγή του χώρου εγκατάστασης και ασφαλίζετε το εργαλείο έναντι 
αθέλητης ενεργοποίησης.
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2.1 Λειτουργία 

Το RAUPIANO PLUS είναι ένα ηχοµονωτικό σύστηµα οικιακής 
αποχέτευσης γενικής χρήσης για την οικιακή αποχέτευση, χωρίς πίεση, 
σύµφωνα µε το πρότυπο DIN EN 12056 και DIN 1986-100. Μπορεί να 
χρησιµοποιηθεί σε µονοκατοικίες έως και σε έργα µεγάλης κλίµακας, 
ως σύστηµα γενικής αποχέτευσης. 

Το RAUPIANO PLUS διατίθεται σε ονοµαστικά πλάτη DN 40 έως 
DN 160. Μια πλήρης γκάµα εξαρτηµάτων και στοιχείων στερέωσης 
ολοκληρώνει το σύστηµα. 
∆ιαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

2. RAUPIANO PLUS 
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

-  Υψηλή αξία και ελκυστική όψη
-  Εξαιρετικές ηχοµονωτικές ιδιότητες

-  Ειδικοί µηχανισµοί στερέωσης REHAU, µε δίπλωµα 
ευρεσιτεχνίας, για τη µείωση της µεταφοράς θορύβου

-  Σωλήνες και εξαρτήµατα µε υψηλή ηχοµονωτική ιδιότητα
-  Αύξηση της ηχοµονωτικής ιδιότητας στα σηµεία αναστροφής µε 

µερική αύξηση του πάχους των καµπυλών
-  Βέλτιστες ιδιότητες ολίσθησης της ανθεκτικής στη διάβρωση, 

εσωτερικής επίστρωσης για µείωση του κινδύνου απόφραξης.
-  Εξαιρετική ανθεκτικότητα στις χαµηλές θερµοκρασίες, ασφάλεια 

έναντι θραύσης, έως -10οC 
-  Υψηλή ανθεκτικότητα στην υπεριώδη ακτινοβολία, δυνατότητα 

αποθήκευσης σε ανοικτό χώρο έως 2 έτη
-  Υψηλή κρουστική αντοχή -- ανθεκτικότητα κατά τη µεταφορά, την 

αποθήκευση και κατά τη χρήση στα σηµεία τοποθέτησης.

2.1.1 Κατασκευή κατοικιών

Το RAUPIANO PLUS είναι ένα σύστηµα γενικής χρήσης για την 
απορροή υδάτων άνευ πίεσης, σύµφωνα µε το πρότυπο DIN EN 
12056 και DIN 1986-100, το οποίο ενδείκνυται για χρήση σε υπέργεια 
δοµικά έργα, ως τυπικό σύστηµα απορροής υδάτων χωρίς ειδικές 
ηχοµονωτικές απαιτήσεις, καθώς και ως σύστηµα για υψηλές 
ηχοµονωτικές τεχνικές απαιτήσεις (Οδηγία VDI 4100).
Για παράδειγµα σε:
- Μονοκατοικίες
- Πολυκατοικίες 
- Οικιστικά συγκροτήµατα

2.1.2 Μεγάλα δοµικά έργα

Το RAUPIANO PLUS µπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί σε κατασκευές 
µε αυξηµένες απαιτήσεις ηχοµόνωσης (Οδηγία VDI 4100). Χάρη 
στις εξαιρετικές ηχοµονωτικές ιδιότητές του, το RAUPIANO PLUS 
ενδείκνυται ιδίως για:
- Ξενοδοχεία
- Γραφεία κτιρίων
- Νοσοκοµεία

Το RAUPIANO PLUS ικανοποιεί τις αυξηµένες απαιτήσεις για συνθήκες 
ησυχίας και ηρεµίας και εξασφαλίζει υψηλή άνεση διαβίωσης.

Οι διαστάσεις σωλήνων σύµφωνα µε το πρότυπο DIN EN 1451 
εξασφαλίζουν για τους σωλήνες και τα εξαρτήµατα µε το ίδιο καθαρό 
πλάτος τη µετάβαση χωρίς πρόβληµα σε HT, σύµφωνα µε το πρότυπο 
DIN EN 1451 και KG σύµφωνα µε το πρότυπο DIN EN 1401 χωρίς να 
απαιτείται η χρήση ειδικών µεταβατικών εξαρτηµάτων.

2.1.3 Μαγειρεία 
Το RAUPIANO PLUS ενδείκνυται ως εσωτερικός αγωγός 
συγκέντρωσης λυµάτων που περιέχουν λίπη, για χρήση σε µεγάλα 
µαγειρεία και διαχωριστές λιπαρών ουσιών.
Εάν οι διαχωριστές λιπαρών ουσιών βρίσκονται σε µεγάλη απόσταση, 
µπορεί να απαιτείται η χρήση συνοδευτικής θέρµανσης σωλήνα. Με 
αυτόν τον τρόπο αποτρέπεται ο σχηµατισµός εναποθέσεων λιπαρών 
ουσιών. Η θερµοκρασία της συνοδευτικής θέρµανσης που ενδείκνυται 
για πλαστικούς σωλήνες δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους 45οC.

2.1.4. Ειδικές εφαρµογές
Χάρη στις εξαιρετικές ηχοµονωτικές ιδιότητες και τη βελτιστοποιηµένη 
εσωτερική επίστρωση (βελτιωµένες λείες επιφάνειες), το RAUPI-
ANO PLUS ενδείκνυται επίσης ως σύστηµα σωλήνων για κεντρικές 
εγκαταστάσεις απορρόφησης σκόνης.

Η REHAU προσφέρει το σύστηµα κεντρικής απορρόφησης σκόνης  
VACUCLEAN, το οποίο αποτελείται από κεντρική µονάδα 
απορρόφησης, σωλήνες και εξαρτήµατα, µηχανισµούς στερέωσης, 
καθώς και πρίζες απορρόφησης. Περισσότερες πληροφορίες µπορείτε 
να βρείτε στις Τεχνικές Πληροφορίες 850660 ή στο Internet στη 
διεύθυνση www.rehau.gr.
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2.2 Πεδίο εφαρµογής

Εικ. 2-1 Σωλήνες και εξαρτήµατα RAUPIANO PLUS

Το ηχοµονωτικό σύστηµα οικιακής αποχέτευσης RAUPIANO PLUS έχει 
σχεδιαστεί για εγκαταστάσεις αποχέτευσης υδάτων µε τη βοήθεια της 
βαρύτητας, που βρίσκονται στο
εσωτερικό των κτιρίων σύµφωνα µε τα πρότυπα DIN EN 12056 και 
DIN 1986-100 και έχει εγκριθεί από το Γερµανικό Ινστιτούτου ∆οµικής 
Τεχνολογίας (DIBt) µε έδρα στο Βερολίνο (ABZ-42.1-223)

Οι σωλήνες, τα εξαρτήµατα και τα στεγανοποιητικά στοιχεία µπορούν 
να χρησιµοποιηθούν σε θερµοκρασίες µέχρι 95 °C (για σύντοµο 
χρόνο). Είναι κατάλληλοι για τη διοχέτευση χηµικά
δραστικών υδατικών αποβλήτων µε τιµή pH από 2 (όξινα) έως 12 
(βασικά).
Οι συνδέσεις των σωλήνων είναι στεγανές έως εσωτερική υπερπίεση 
νερού 0,5 bar (5 m στήλης νερού).

Οι σωλήνες και τα εξαρτήµατα δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται 
για:
-  σωληνώσεις, οι οποίες υποβάλλονται σε συνεχή επιβάρυνση από 

θερµοκρασίες µεγαλύτερες των 90 °C (για σύντοµο χρόνο 95 °C).
-  σωληνώσεις οι οποίες µεταφέρουν απόβλητα που περιέχουν 

βενζίνη ή βενζόλιο
-  σωληνώσεις στο έδαφος
-  σωληνώσεις σε υπαίθριο χώρο

Για τη χρήση σε περιοχές στις οποίες κατά τη διάρκεια της 
τοποθέτησης είναι συνήθεις οι θερµοκρασίες κάτω από - 10 °C, 
απαιτούνται επιπλέον έλεγχοι σύµφωνα µε το πρότυπο DIN EN 1451. 
Το RAUPIANO PLUS έχει υποβληθεί µε επιτυχία σε κάθε σχετικό 
έλεγχο και εποµένως επιτρέπεται να φέρει τη σήµανση «Eiskristall» 
(σήµα παγοκρυστάλλου), κατά το πρότυπο DIN EN 1451 και DIN EN 
1411, και να τοποθετείται σε αυτές τις περιοχές.

Για τελικούς σωλήνες σε σωληνώσεις εξαερισµού µη χρησιµοποιείτε 
σωλήνες RAUPIANO PLUS, αλλά σωλήνες µε προστασία έναντι 
υπεριωδών ακτινών.

Τηρείτε όλες τις εθνικές προδιαγραφές τοποθέτησης, εγκατάστασης, 
πρόληψης ατυχηµάτων και προδιαγραφές ασφαλείας κατά την 
εγκατάσταση οικιακών σωληνώσεων αποχέτευσης, καθώς και τις 
υποδείξεις που περιέχονται σ’ αυτές τις Τεχνικές Πληροφορίες.

Για τις περιοχές χρήσης που δεν αναφέρονται σε αυτές τις Τεχνικές 
Πληροφορίες (ειδικές εφαρµογές), απαιτείται συνεννόηση µε το τεχνικό 
µας τµήµα ειδικών εφαρµογών. Απευθυνθείτε στο τοπικό σας γραφείο 
πώλησης της REHAU.
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Ανθεκτική ενδιάµεση επίστρωση από ΡΡ 
ενισχυµένο µε ορυκτές ύλες 

Ανθεκτική και σταθερή εξωτερική 
επίστρωση από ΡΡ

Εσωτερική επίστρωση από ΡΡ, µε 
ιδιότητες ολίσθησης, ανθεκτική στη 
διάβρωση/εκτριβή

2.3 ∆οµή σωλήνα 

Η δοµή των σύγχρονων συστηµάτων σωλήνων χαρακτηρίζεται από 
πολλαπλές επιστρώσεις. Εποµένως, οι επιθυµητές ιδιότητες σωλήνα 
µπορούν να προσαρµόζονται βάσει των εκάστοτε απαιτήσεων.

Το RAUPIANO PLUS αποτελείται ως προς τη δοµή του από τρεις 
στρώσεις. Αυτός ο τρόπος, τύπου «σάντουιτς» ακολουθεί τις σύγχρονες 
βασικές κατασκευαστικές αρχές. Κάθε επίστρωση έχει τεράστια 
σηµασία για τη συνολική λειτουργία ενός αξιόπιστου συστήµατος 
σωλήνων. Η δοµή πολλαπλών επιστρώσεων αυξάνει την ανθεκτικότητα 
και οι επιθυµητές τεχνικές ιδιότητες βελτιστοποιούνται.

Εικ. 2-2 ∆οµή σωλήνα RAUPIANO PLUS .

-  RAUPIANO PLUS -- ανθεκτικότητα κατά τη µεταφορά, την 
αποθήκευση και κατά τη χρήση στα σηµεία τοποθέτησης

-  Ασφάλεια έναντι θραύσης έως -10οC
-  ∆υνατότητα αποθήκευσης σε εξωτερικούς χώρους, έως 2 έτη
-  Βέλτιστες υδραυλικές ιδιότητες, αξιόπιστη αποτροπή σχηµατισµού 

εναποθέσεων
-  Σταθερές ηχοµονωτικές ιδιότητες

Αυτές οι ιδιότητες εξασφαλίζονται µέσω της δοµής τριών επιστρώσεων 
του σωλήνα και µέσω της ειδικής προσαρµογής κάθε µεµονωµένης 
επίστρωσης στις εκάστοτε ανάγκες.
-  Υψηλή ανθεκτικότητα δακτυλίου
-  Εξαιρετική ανθεκτικότητα της εξωτερικής επίστρωσης στις κρούσεις 

και στο ψύχος
-  Αυξηµένη ανθεκτικότητα στις υπεριώδεις ακτίνες
-  Λεία εσωτερική επιφάνεια ανθεκτική στη διάβρωση/εκτριβή
-  Ανθεκτική ενδιάµεση επίστρωση από ΡΡ ενισχυµένο µε ορυκτές 

ύλες 

2.4 Εξαρτήµατα σωλήνων

Στα σηµεία αναστροφής υφίσταται ο κίνδυνος τοπικών δονήσεων στο 
σύστηµα σωλήνα, σε περίπτωση δύσκολων συνθηκών απορροής. 
Αυτό το γεγονός µπορεί να έχει αρνητική επίδραση στις ηχοµονωτικές 
τεχνικές ιδιότητες.

Για την ελαχιστοποίηση αυτού του φαινοµένου και την αντιµετώπιση 
των αρνητικών επιδράσεων, βελτιστοποιήθηκαν σε µεγάλο βαθµό 
οι καµπύλες µε καθαρό πλάτος DN 90 έως DN 125 όσον αφορά τα 
κρίσιµα σηµεία που επηρεάζουν από τεχνικής πλευράς την ηχοµόνωση.
Ως αποτέλεσµα, οι ηχοµονωτικές ιδιότητες παραµένουν αµετάβλητες, 
µειώνεται η δηµιουργία θορύβου που παράγεται από φυσικά 
σώµατα και ως εκ τούτου επιτυγχάνεται ακόµα υψηλότερο επίπεδο 
ηχοµόνωσης στα κρίσιµα σηµεία.

Εικ. 2-3 Καµπύλη RAUPIANO PLUS µε ενισχυµένη δοµή
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2.5 Ηχοµόνωση

Το ηχοµονωτικό σύστηµα οικιακής αποχέτευσης RAUPIANO PLUS 
εγγυάται σε ένα κεντρικό τοµέα της τεχνολογίας κατασκευής κτιρίων, 
ποιότητα, ησυχία και άνεση στην κατοίκηση. Κατά τις ανταποκρινόµενες 
στις πραγµατικές συνθήκες µετρήσεις του επίσηµα αναγνωρισµένου 
Ινστιτούτου ∆οµικής Φυσικής Fraunhofer (Fraunhofer-Institut fuer 
Bauphysik) της Στουτγάρδης, το σύστηµα RAUPIANO PLUS επέτυχε 
στάθµη πίεσης ήχου η οποία βρίσκεται κάτω από την πιο αυστηρή 
απαίτηση της οδηγίας του Συλλόγου Γερµανών Μηχανικών (Verein 
Deutscher Ingenieure VDI) VDI 4100.

2.6 Μέρη του συστήµατος

Σωλήνες και εξαρτήµατα

-  Από ενισχυµένο µε ορυκτά RAU-PP
-  Χρωµατισµένοι λευκοί (παρόµοια µε RAL 9003)
-  Ονοµαστικές διάµετροι DN 40, 50, 75, 90, 110, 125, 160
-  Μήκη εγκατάστασης από 150 mm έως 3000 mm
-  Πλήρης σειρά εξαρτηµάτων

-  Καµπύλες από 15° έως 87° (DN 90 έως DN 125 µε ενισχυµένο 
τοίχωµα)

-  Μονή διακλάδωση
-  ∆ιπλή διακλάδωση
-  ∆ιπλή γωνιακή διακλάδωση
-  Παράλληλη διακλάδωση
-  Επιπλέον ειδικά εξαρτήµατα

Στεγανοποιητικά στοιχεία

Οι σωλήνες και τα εξαρτήµατα είναι
εξοπλισµένοι εργοστασιακά µε ένα δακτύλιο µε στεγανοποιητικό 
χείλος,
σύµφωνα µε το πρότυπο DIN 4060 και DIN EN 681-1.
Σκληρότητα: 60 +5 Shore A
Υλικό: Καουτσούκ στυρολίου-βουταδιενίου (SBR)

Στοιχεία στερέωσης

-  Εξαιρετική ηχοµόνωση 
-  Υψηλή ανθεκτικότητα σωλήνα (ανθεκτικότητα δακτυλίου > 4kN/m2 

κατά το πρότυπο DIN EN ISO 9969)
-  Βέλτιστες υδραυλικές ιδιότητες χάρη στην εξαιρετικά λεία 

εσωτερική επίστρωση
-  Ευκολία τοποθέτησης, χάρη στην ανθεκτική εξωτερική επίστρωση
-  Εξαιρετική αντοχή στις χαµηλές θερµοκρασίες [σήµανση 

«Eiskristall» (σήµα παγοκρυστάλλου) κατά τα πρότυπα DIN EN 1451 
/1411)

-  Ασφάλεια τοποθέτησης υπό συνθήκες χαµηλών θερµοκρασιών
-  Απλή και οικονοµική τοποθέτηση 
-  Συνδέσεις µε προσαρµογή δακτυλίου
-  Εργοστασιακά τοποθετηµένοι δακτύλιοι στεγανοποίησης
-  ∆υνατότητα κοπής στο σωστό µήκος µε χρήση κοινών εργαλείων 

κοπής σωλήνων ή µε πριόνι λεπτής οδόντωσης
-  Ολοκληρωµένη συλλογή σωλήνων και εξαρτηµάτων
-  Σταθερή συµβατότητα µε τα συστήµατα ΗΤ-ΡΡ, σύνδεση σε κοινούς 

σωλήνες ΗΤ και KG χωρίς ειδικούς µεταβατικούς συνδέσµους
-  Εξαιρετική όψη στα εµφανή σηµεία
-  Λευκό χρώµα, όµοιο µε εκείνο των ειδών υγιεινής
-  Φιλικό προς το περιβάλλον, ανακυκλώσιµο 

Εικ. 2-4  Στερέωση-στήριξη µόνωσης δοµικού ήχου, µε δίπλωµα 
ευρεσιτεχνίας

-  Στερέωση-στήριξη µόνωσης δοµικού ήχου
-  Κολάρο σταθεροποίησης
-  Κολάρο οδήγησης
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Πυροπροστασία

Η συµπεριφορά στην πυρκαγιά ανταποκρίνεται στην κατηγορία δοµικών 
υλικών B2 σύµφωνα µε το DIN 4102.
Για τη διέλευση των σωληνώσεων RAUPIANO PLUS µέσω αντιπυρικών 
οροφών ή τοίχων διατίθενται οι αντιπυρικοί δακτύλιοι REHAU.
Στο σηµείο αυτό πρέπει να τηρούνται ο εθνικές προδιαγραφές 
πυροπροστασίας και οι εκάστοτε ισχύοντες κανονισµοί /προδιαγραφές 
δόµησης.

Εικ. 2-5 Αντιπυρικός δακτύλιος REHAU

2.7 Πλεονεκτήµατα καθαρού πλάτους DN 90

Εικ. 2-6  Υδραυλικά βελτιστοποιηµένη διακλάδωση DN 90 µε 
εσωτερική ακτίνα

Το ηχοµονωτικό σύστηµα οικιακής αποχέτευσης RAUPIANO PLUS 
συµπληρώθηκε µε την προσθήκη ενός τεχνικού στοιχείου, του καθαρού 
πλάτους DN 90. Για τους αγωγούς σύνδεσης, κλίσης και συλλογής 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν, σύµφωνα µε τις κανονιστικές διατάξεις 
στα πρότυπα DIN EN 12056 και DIN 1986-100, αγωγοί απορροής µε 
καθαρό πλάτος DN 90.
Ως αποτέλεσµα διασφαλίζεται η δυνατότητα αυτοκαθαρισµού 
ολόκληρου του συστήµατος σωληνώσεων κατά τη χρήση τουαλετών 
που διαθέτουν σύστηµα εξοικονόµησης νερού και µε όγκο νερού 
απόπλυσης 4 έως 6 l.      

Χάρη στη δυνατότητα αυτή, είναι εφικτή η διαµόρφωση ολόκληρης 
της εγκατάστασης αποχέτευσης (συµπεριλαµβανοµένου του αγωγού 
συλλογής που τοποθετείται στους υπόγειους χώρους) σε κτίρια µε 
έως 3 µονάδες κατοικίας, χρησιµοποιώντας µόνο δύο διαστάσεις DN 
90 και DN 50. Το καθαρό πλάτος DN 90 επιτρέπει την εγκατάσταση 
αποχέτευσης µε εξοικονόµηση χώρου, ιδίως σε φρεάτια εγκατάστασης 
και σε εγκατάσταση στον εµπρόσθιο τοίχο.

Η διακλάδωση DN 90/90/87ο διαθέτει εσωτερική ακτίνα και εποµένως 
αυξάνει την υδραυλική απόδοση ολόκληρου του συστήµατος. 
Χρησιµοποιώντας αυτή τη διακλάδωση, είναι εφικτή η αυξηµένη 
επιβάρυνση του αγωγού κλίσης ή η µικρότερη διαστασιολόγησή του 
(βλέπε πίνακες 11 και 12 του προτύπου DIN EN 12056-2), καθώς στην 
περίπτωση αυτή, σε αντίθεση µε τις διακλαδώσεις µε αιχµηρές ακµές, 
αποτρέπεται η υδραυλική απόληξη του αγωγού κλίσης στην περιοχή 
της εισαγωγής.
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2.8 Μορφή παράδοσης και αποθήκευση

Μορφή παράδοσης
-  Σωλήνες µέχρι 500 mm και εξαρτήµατα σε χαρτοκιβώτιο
-  Σωλήνες από 750 mm και πάνω σε κουτιά µε ξύλινο πλαίσιο

Μεταφορά
Το RAUPIANO PLUS, χάρη στη δοµή τριών επιστρώσεων και ιδίως 
χάρη στην ανθεκτική σε κρούσεις εξωτερική επίστρωση, παραµένει 
άθικτο κατά τη µεταφορά και κατά την τοποθέτηση στα σηµεία χρήσης. 
Πρέπει να δοθεί προσοχή, ώστε οι σωλήνες να εφάπτονται στην όποια 
επιφάνεια καθ’ ολόκληρο το µήκος τους.   

Αποθήκευση
-  Προφυλάσσετε τα χαρτοκιβώτια από την υγρασία κατά τη µεταφορά 

και την αποθήκευση.
-  ∆υνατότητα αποθήκευσης του RAUPIANO PLUS -

συµπεριλαµβανοµένων των στοιχείων στεγανοποίησης- σε 
εξωτερικό χώρο έως 2 χρόνια (ισχύει για την κεντρική Ευρώπη), 
χάρη στη σύνθεση προστασίας από υπεριώδεις ακτίνες.

Συνιστάται:
-  Οι σωλήνες και τα εξαρτήµατα RAUPIANO PLUS πρέπει να 

προφυλάσσονται από την έκθεση σε ηλιακή ακτινοβολία και από 
ακαθαρσίες
-  σε χαρτοκιβώτια,
-  µέσω κάλυψης µε αδιάβροχο σκέπασµα (να διασφαλίζεται ο 

εξαερισµός)
-  Μέγιστη στοίβαξη 4 κιβωτίων µε ξύλινο πλαίσιο το ένα επάνω στο 

άλλο.
-  Να βεβαιώνεστε κατά τη στοίβαξη ότι τα ξύλινα πλαίσια βρίσκονται 

το ένα κάτω από το άλλο.
-  Να αποθηκεύετε τους σωλήνες µε τέτοιο τρόπο ώστε οι σύνδεσµοι 

και τα άκρα σύνδεσης να µην παραµορφώνονται.

2.9 Επισήµανση

Οι σωλήνες και τα εξαρτήµατα επισηµαίνονται µε:
-  Σήµα του κατασκευαστή
-  Αριθµό άδειας
-  Σήµα ποιότητας
-  Παγοκρύσταλλο (DIN EN 1451/1411)
-  Ονοµαστική διάµετρο (DN)
-  Έτος παραγωγής
-  Εργοστάσιο παραγωγής
-  Υλικό
-  Ένδειξη γωνίας (για καµπύλες και διακλαδώσεις)

2.10 Ανακύκλωση
Οι σωλήνες και τα εξαρτήµατα RAUPIANO PLUS είναι 100 % 
ανακυκλώσιµα.

2.11 Εγγύηση 
Για το σύστηµα σωλήνων RAUPIANO PLUS παρέχεται εγγύηση στο 
πλαίσιο των νοµικών διατάξεων που ισχύουν στη Γερµανία. Πέραν 
αυτού, υπάρχει συµφωνία ανάληψης ευθύνης µε τον οργανισµό 
Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK).
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4

2

5

1

3.1 Απαιτήσεις προστασίας από θόρυβο

Για την προστασία από θόρυβο σε κτίρια κατοικίας υπάρχουν αυτή τη 
στιγµή δύο ισχύοντες κώδικες:

-  DIN 4109 (Προστασία από θόρυβο στη δόµηση κτιρίων. Απαιτήσεις 
και τεκµηρίωση, έκδοση Νοεµβρίου 1989)

-  Οδηγία VDI-4100 (Προστασία κατοικιών από θόρυβο. Κριτήρια για 
σχεδιασµό και αξιολόγηση, έκδοση Σεπτεµβρίου 1994)

DIN 4109

Οι εγκαταστάσεις αποχέτευσης των κτιρίων πρέπει να σχεδιάζονται 
µε τήρηση του προτύπου DIN 4109. Το πρότυπο DIN 4109 καθορίζει 
τις απαιτήσεις για χώρους που χρήζουν προστασίας σε περιοχές 
κατοίκησης τρίτων. Σε αυτούς τους χώρους υπάγονται:
-  υπνοδωµάτια
-  καθιστικά
-  χώροι διδασκαλίας
-  χώροι εργασίας (χώροι γραφείου, θεραπείας και χώροι συσκέψεων)

Για τις ιδιόκτητες κατοικίες δεν υπάρχουν απαιτήσεις.
Η απαίτηση για εγκαταστάσεις νερού (εγκαταστάσεις παροχής νερού 
και εγκαταστάσεις αποχέτευσης µαζί) είναι µέγ. 30 dB(A).
Σε αυτό το πρότυπο, έχουν οριστεί απαιτήσεις σχετικά µε την 
προστασία από θόρυβο µε σκοπό να προστατευθούν οι άνθρωποι 
στους χώρους κατοικίας από επιβαρύνσεις λόγω υπέρβασης των ορίων 
έντασης ήχου. Έχει οριστεί ένα επίπεδο προστασίας από θόρυβο, το 
οποίο πρέπει να διατηρηθεί για προστασία από κινδύνους στην υγεία 
λόγω του θορύβου.

Επίπεδο 
προστασίας από 

θόρυβο

Μονάδες 
κατοίκησης σε 
πολυκατοικίες

Μονάδες 
κατοίκησης σε 
διπλοκατοικίες 

και σε σειρά 
όµοιων κατοικιών

Ιδιωτικές κατοικίες

Ι 30 dB(A) (σύµφ. 
µε DIN 4109)

30 dB(A) (σύµφ. 
µε DIN 4109)

30 dB(A) 

ΙΙ 30 dB(A) 25 dB(A) 30 dB(A) 

ΙΙΙ 25 dB(A) 20 dB(A) 30 dB(A)

3 RAUPIANO PLUS 
 ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ

Το πρότυπο DIN 4109 αποτελεί στο δηµόσιο τοµέα µια ελάχιστη 
απαίτηση, έχει εισαχθεί σαν κανονισµός επιθεώρησης κτιρίων και 
εποµένως είναι δεσµευτικό. Οι απαιτήσεις που βασίζονται σε αυτό το 
πρότυπο παρ’ όλα αυτά δεν είναι πλέον σύγχρονες.

Οδηγία VDI 4100

Η οδηγία VDI 4100 θέτει πιο αυστηρές απαιτήσεις για προστασία από 
θόρυβο.
Ορίζει τρία επίπεδα προστασίας από θόρυβο και διαφοροποιεί ανάµεσα 
σε µονάδες κατοίκησης σε πολυκατοικίες, διπλοκατοικίες και σε σειρά 
όµοιων κατοικιών και σε αντίθεση µε το DIN 4109 αφορά επίσης τις 
ιδιόκτητες κατοικίες (εγκαταστάσεις παροχής νερού και εγκαταστάσεις 
αποχέτευσης µαζί (βλέπε πίνακα 3-1).

Η οδηγία VDI 4100 είναι βέβαια µη δεσµευτική νοµικά, αλλά 
κατευθυντήρια και γι’ αυτό απολαµβάνει µεγάλης αναγνώρισης, όχι 
µόνο στους κύκλους των ειδικών. Εποµένως ανεξάρτητες συµβατικές 
διατάξεις τύπου ιδιωτικού δικαίου επιτρέπουν συµφωνία µε αυτές τις 
αυστηρότερες απαιτήσεις.

Πίν. 3-1   Απαιτήσεις προστασίας από θόρυβο σύµφωνα µε την 
οδηγία VDI 4100
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3.2 Βασικές αρχές

Σε όλους τους τοµείς της δόµησης κτιρίων και ειδικά στη δόµηση 
πολυκατοικιών, νοσοκοµείων και γηροκοµείων, η προστασία από το 
θόρυβο παίζει έναν αυξανόµενα σηµαντικό ρόλο. Στο εσωτερικό των 
κτιρίων οι εγκαταστάσεις υγιεινής µε τους αντίστοιχους σωλήνες 
αποχέτευσης αποτελούν µια από τις σηµαντικότερες πηγές ήχου.

Συνήθεις πηγές θορύβου:
-  Θόρυβοι σε συνδετικά σηµεία 
-  Θόρυβοι πλήρωσης
-  Θόρυβοι απορροής
-  Θόρυβοι εισροής
-  Θόρυβοι κρούσης 

Ένα ακατάλληλο σύστηµα αποχέτευσης, καθώς και ο τρόπος 
στερέωσής του, µπορεί να συµβάλλει στην αύξηση των ενοχλητικών 
θορύβων. Το RAUPIANO PLUS ως ελεγµένο ηχοµονωτικό σύστηµα 
οικιακής αποχέτευσης γενικής χρήσης είναι η λύση που χρειάζεστε.

Εικ. 3-1 Ελαχιστοποίηση δηµιουργίας θορύβου

Για µείωση ήχου µεταδιδόµενου µέσω αέρα:
1) Ειδικό υλικό σωλήνα και εξαρτηµάτων
2)  Βελτιστοποίηση κατασκευής στα σηµεία αναστροφής 

των εξαρτηµάτων

Για µείωση του δοµικού ήχου:
3)  Μονωτικό σύστηµα στερέωσης, κατοχυρωµένο µε 

ευρεσιτεχνία
4) Βελτιστοποιηµένο κολάρο οδήγησης
5)  Κολάρο σταθεροποίησης µε ένθετο από ελαστοµερές 

υλικό 

Αναλόγως του µέσου µετάδοσης, γίνεται διάκριση µεταξύ ήχου 
µεταδιδόµενου µέσω αέρα και δοµικού ήχου. 

Ήχος µεταδιδόµενος µέσω αέρα
Ο µεταδιδόµενος µέσω αέρα ήχος προκύπτει όταν οι θόρυβοι από µια 
πηγή ήχου µεταδίδονται στους ανθρώπους απ’ ευθείας µέσω του αέρα.

∆οµικός ήχος
Στο δοµικό ήχο, η διάδοση του ήχου γίνεται πρώτα µέσω ενός στερεού 
σώµατος. Αυτό διεγείρεται σε ταλαντώσεις και κατόπιν τις µεταδίδει 
στους ανθρώπους µε µορφή ήχου µεταδιδόµενου µέσω αέρα.

Εικ. 3-2 Ήχος µεταδιδόµενος µέσω αέρα και δοµικός ήχος 

Ήχος µεταδιδόµενος 
µέσω αέρα

Äοµικός ήχος 
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3.3 Ηχοµόνωση µε το σύστηµα RAUPIANO PLUS

Στα συστήµατα αποχέτευσης υπεισέρχεται τόσο ήχος µεταδιδόµενος 
µέσω αέρα όσο και δοµικός ήχος. Το τοίχωµα των σωλήνων που 
ανήκουν στις σωληνώσεις αποχέτευσης διεγείρεται σε ταλαντώσεις 
από τις διεργασίες της διοχέτευσης και τους θορύβους της ροής. Ο 
τύπος και η ένταση αυτών των ταλαντώσεων των σωλήνων εξαρτώνται 
από διάφορους παράγοντες όπως τη µάζα του σωλήνα, το υλικό του 
σωλήνα και την εγγενή του ικανότητα µόνωσης.
Οι ταλαντώσεις του σωλήνα αποδίδονται από το σωλήνα απ’ ευθείας 
σαν ήχος µεταδιδόµενος
µέσω αέρα και επίσης σαν δοµικός ήχος µεταδιδόµενος µέσω των 
διατάξεων στερέωσης του σωλήνα στον τοίχο εγκατάστασης.
Κατά την ανάπτυξη ενός ηχοµονωτικού συστήµατος οικιακής 
αποχέτευσης πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν και οι δύο τρόποι µετάδοσης 
του ήχου.

Μόνωση ήχου µεταδιδόµενου µέσω αέρα µε το RAUPIANO PLUS

Ο ήχος ο µεταδιδόµενος µέσω αέρα εξασθενεί από το RAUPIANO 
PLUS µέσω της χρήσης ειδικών υλικών, ηχοµονωτικών πληρωτικών 
υλικών και λόγω του αυξηµένου βάρους του συστήµατος σωλήνων. 
Επίσης, στα ευαίσθητα σηµεία των καµπυλών µε καθαρό πλάτος DN 
90 έως DN 125 έχει γίνει βελτιστοποίηση της κατασκευής στα σηµεία 
αναστροφής. 

Μόνωση δοµικού ήχου µε το RAUPIANO PLUS

Η µεταφορά του δοµικού ήχου στον τοίχο εγκατάστασης µειώνεται 
από το σύστηµα RAUPIANO PLUS µέσω της χρήσης ειδικής διάταξης 
στερέωσης µε στηρίγµατα:
-  Ένα στήριγµα στήριξης µε ασθενή µόνο σύζευξη στο σωλήνα 

στερεώνει το σωλήνα στον τοίχο.
-  Ένα στήριγµα συγκράτησης χωρίς ισχυρή σύζευξη µε το στήριγµα 

στήριξης, κρατάει το σωλήνα στη θέση του.

Μέσω αυτής της εκτεταµένης µηχανικής απόζευξης του σωλήνα, 
της διάταξης στερέωσης και του τοίχου εγκατάστασης διακόπτεται 
σε µεγάλο βαθµό η περαιτέρω µετάδοση του δοµικού ήχου (βλέπε 
Κεφάλαιο 7, σελίδα 27).
 
Οι γέφυρες µετάδοσης δοµικού ήχου µειώνουν την ηχοµονωτική δράση 
κάθε συστήµατος προστασίας από θόρυβο.
-  Αποφεύγετε να ακουµπούν οι σωλήνες στον τοίχο εγκατάστασης.
-  Αποφεύγετε τις γέφυρες δοµικού ήχου µε τις ακόλουθες µεθόδους.
-  Χρησιµοποιείτε µόνο διατάξεις στερέωσης RAUPIANO PLUS.

Εικ. 3-3 Μετάδοση ήχου στα συστήµατα αποχέτευσης

Εικ. 3-4 Ηχοµόνωση µε το σύστηµα RAUPIANO PLUS

∆οµικός ήχος 

Ήχος µεταδιδόµενος 
µέσω αέρα

Σωλήνας 
HT-PP

Συνηθισµένη 
τεχνική στερέωσης 
(στήριγµα σωλήνα 
µε /χωρίς ελαστικό 
παρέµβληµα)

Εξασθενηµένος 
δοµικός ήχος

Εξασθενηµένος ήχος 

µεταδιδόµενος µέσω αέρα

Σωλήνας RAUPIANO PLUS
µε πληρωτικά υλικά 
εξασθένησης του ήχου

∆ιάταξη στερέωσης  
RAUPIANO PLUS, 
στερέωση-στήριξη 
µόνωσης δοµικού ήχου, 
µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας

Ηχοµόνωση 

σύµφωνα µε την 

οδηγία VDI 4100
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3.4  Εξέταση της ηχοµονωτικής συµπεριφοράς σε εγκατάσταση 
δοκιµής

Για τον καθορισµό της ηχοµονωτικής δράσης, το σύστηµα οικιακής 
αποχέτευσης RAUPIANO PLUS εξετάστηκε από το επίσηµα 
αναγνωρισµένο στη Γερµανία Ινστιτούτο ∆οµικής Φυσικής Fraunhofer 
(Fraunhofer-Institut fuer Bauphysik IBP) της Στουτγάρδης σύµφωνα 
µε το πρότυπο DIN EN 14366 «Μέτρηση θορύβων εγκαταστάσεων 
αποχέτευσης σε εγκατάσταση δοκιµής». Εκεί έγιναν ηχοτεχνικές 
εξετάσεις στο πλαίσιο µιας πρότυπης εγκατάστασης, η οποία µιµείται 
την πραγµατικότητα. Η βάση σχηµατίζεται από διαφορετικούς 
ογκοµετρικούς ρυθµούς ροής, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν ρεαλιστικά 
ένα νοικοκυριό πολλών ατόµων.
Βρέθηκε ότι η θεωρούµενη ως ελάχιστη απαίτηση επιτρεπτή στάθµη 
ήχου, των 30 dB(A) σύµφωνα µε το πρότυπο DIN 4109, ξεπεράστηκε 
κατά πολύ προς τα κάτω. Έχει αποδειχτεί ότι το σύστηµα RAUPI-
ANO PLUS επιτυγχάνει τιµές οι οποίες βρίσκονται πιο κάτω από τη 
µεγαλύτερη απαίτηση της πολύ αυστηρότερης οδηγίας VDI-4100 
(επίπεδο προστασίας από θόρυβο III/µονάδες κατοίκησης σε 
διπλοκατοικίες και σε σειρά όµοιων κατοικιών, εγκαταστάσεις παροχής 
νερού και εγκαταστάσεις αποχέτευσης µαζί).

Παριστάνεται γραφικά η σχηµατική διάταξη της εγκατάστασης δοκιµής 
από το IBP (βλέπε Εικ. 3-5). Η φόρτιση του συστήµατος έγινε µε 
ογκοµετρικό ρυθµό ροής 1,0 / 2,0 και 4,0 l/s (4 l/s αντιστοιχούν σε 
ταυτόχρονη χρήση δύο καζανακίων τουαλέτας χωρητικότητας 6l). Τα 
αποτελέσµατα της δοκιµής δείχνουν σηµαντικά µειωµένη στάθµη ήχου 
έναντι του συνηθισµένου σωλήνα HT πίσω από τον τοίχο εγκατάστασης 
(βάρος ανά µονάδα επιφάνειας 220 kg/m2, πάχος τοίχου 115 mm 
συµπεριλαµβανοµένου του σοβά).
Αυτός ο τοίχος εγκατάστασης αντιστοιχεί σύµφωνα µε το πρότυπο 
DIN 4109 µε τον ελαφρύτερο µονό τοίχο, στον οποίον επιτρέπεται να 
στερεωθούν σωληνώσεις οικιακής αποχέτευσης. Εάν η εγκατάσταση 
γίνει σε βαρύτερους τοίχους, προκύπτει µια πολλαπλάσια εξασθένηση 
της στάθµης ήχου.

Εικ. 3-5 Εγκατάσταση δοκιµής του Ινστιτούτου ∆οµικής Φυσικής 
Fraunhofer (Fraunhofer-Institut fuer Bauphysik IBP) (όλες 
οι διαστάσεις σε mm)
A Κελάρι
B Πίσω τµήµα υπογείου
C Εµπρόσθιο τµήµα υπογείου
D Πίσω ισόγειο
E Μπροστά ισόγειο
F  Τοίχος εγκατάστασης (βάρος ανά µονάδα επιφάνειας 

220 kg/m2)
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3.5 Αποτελέσµατα µετρήσεων

Σ’ αυτά τεκµηριώνονται µε εντυπωσιακό τρόπο οι εξαιρετικές 
ηχοµονωτικές ιδιότητες του συστήµατος RAUPIANO PLUS. 

Με την τήρηση των πληροφοριών που δίνονται στα τεχνικά µας 
έγγραφα καθώς και µε την τήρηση των υποδείξεων στα σχετικά 
πρότυπα και κανονισµούς της τεχνολογίας µπορούν να γίνουν σχέδια 
και προσφορές σύµφωνα µε την οδηγία VDI 4100.
Αυτή η οδηγία καθορίζει µεταξύ άλλων µια στάθµη ήχου έως 20 
dB(A) για µονάδες κατοίκησης σε διπλοκατοικίες και σε σειρά όµοιων 
κατοικιών ή 25 dB(A) για µονάδες κατοίκησης σε πολυκατοικίες.

Εικ. 3-6 Αποτελέσµατα µετρήσεων µε ηχοµονωτικό (µόνωση 
δοµικού ήχου) σύστηµα στερέωσης σε ηµιυπόγειο, πίσω 
από τον τοίχο εγκατάστασης  

 (Πηγή: Ινστιτούτο ∆οµικής Φυσικής Fraunhofer (Fraun-
hofer-Institut fuer Bauphysik IBP), Στουτγάρδη) -- Έκθεση 
ελέγχου Ρ-ΒΑ 6/2006

Lin  Στάθµη πίεσης ήχου
Q  Ογκοµετρικός ρυθµός ροής
*)  Μέγιστη απαίτηση της οδηγίας VDI 4100 (επίπεδο 

προστασίας από θόρυβο III/Μονάδες κατοίκησης 
σε διπλοκατοικίες και σε σειρά όµοιων κατοικιών, 
εγκαταστάσεις παροχής νερού και εγκαταστάσεις 
αποχέτευσης µαζί)

Εφόσον δεν υφίστανται αυξηµένες απαιτήσεις προστασίας από 
θόρυβο, το ηχοµονωτικό (µόνωση δοµικού ήχου) σύστηµα στερέωσης 
δεν είναι οπωσδήποτε απαραίτητο. Σε περίπτωση χρήσης τυπικού 
στηρίγµατος µε λάστιχο (π.χ. BIFIX 1301), οι τιµές των ηχοµονωτικών 
ιδιοτήτων του RAUPIANO PLUS βρίσκονται κάτω από τις απαιτούµενες 
που ορίζει το πρότυπο DIN 4109. Οι ηχοµονωτικές ιδιότητες παρέχουν 
υψηλή προστασία από το θόρυβο ακόµα και σε µονοκατοικίες.  

Εικ. 3-7 Αποτελέσµατα µετρήσεων µε τυπικό στήριγµα 
µε λάστιχο, σε ηµιυπόγειο, πίσω από τον τοίχο 
εγκατάστασης 

 (Πηγή: Ινστιτούτο ∆οµικής Φυσικής Fraunhofer (Fraun-
hofer-Institut fuer Bauphysik IBP), Στουτγάρδη) - Έκθεση 
ελέγχου Ρ-ΒΑ 176/2006
Lin  Στάθµη πίεσης ήχου
Q  Ογκοµετρικός ρυθµός ροής
*)  Μέγιστη απαίτηση της οδηγίας VDI 4109 (επίπεδο 

προστασίας από θόρυβο σε υπέργειες κατασκευές, 
εγκαταστάσεις παροχής νερού και εγκαταστάσεις 
αποχέτευσης µαζί)
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Η συµπεριφορά στην πυρκαγιά του RAUPIANO PLUS αντιστοιχεί στην 
κατηγορία δοµικών υλικών B2 (κανονικά αναφλέξιµα) σύµφωνα µε το 
πρότυπο DIN 4102, µέρος 1.

4 RAUPIANO PLUS
 ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

4.1 Βασική αρχή διαχωρισµού (Αντιπυρικά διαφράγµατα)

Για τους αγωγούς που χρησιµοποιούνται σε οικιακές τεχνικές 
εφαρµογές απαιτούνται µέτρα πυροπροστασίας σε περίπτωση 
διέλευσης των αγωγών από τοίχους και οροφές που έχουν 
κατασκευαστεί από πυράντοχα υλικά και περικλείουν εσωτερικούς 
χώρους (π.χ. τοίχοι µε αποµονωτική ικανότητα). Αυτή η βασική 
αρχή πρέπει να τηρείται. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητα τα µέτρα 
προστασίας που διασφαλίζουν τουλάχιστον την ίδια διάρκεια 
πυροπροστασίας. Απλώς και µόνο η χρήση δύσκαυστων ή άκαυστων 
αγωγών (κατηγορία υλικού Β1) δεν αποτελεί αντιπυρική προστασία. 
Κατά τη χρήση µεταλλικών αγωγών αποχέτευσης µπορεί, για 
παράδειγµα, να µεταδοθεί η πυρκαγιά επαγωγικά. 

4.2  Κανονισµοί δόµησης βάσει προτύπων (ΜΒΟ) /Εθνικοί 
κανονισµοί δόµησης (LBO)

Λόγω των πιθανών κινδύνων, οι κανονισµοί δόµησης βάσει προτύπων, 
οι εθνικοί κανονισµοί δόµησης, καθώς και οι σχετικές οδηγίες 
εκτέλεσης επιτρέπουν τη διέλευση αγωγών από διαχωριστικούς 
τοίχους και οροφές µόνο εάν δεν υπάρχει κίνδυνος µετάδοσης 
πυρκαγιάς και καπνού. Ο τύπος και η έκταση των µέσων 
πυροπροστασίας πρέπει να καθορίζονται και να εγκρίνονται στο πλαίσιο 
της φάσης σχεδιασµού, από τις κατά τόπο αρµόδιες αρχές. 

[Σχετικά µε την πυροπροστασία πρέπει να τηρούνται οι εθνικές 
προδιαγραφές (Κανονισµός πυροπροστασίας κτιρίων Π.∆.1

71/881)) και οι ισχύοντες κανονισµοί /προδιαγραφές δόµησης 
(T.O.T.E.E. 2412/86 περί αποχετεύσεων2))].

1) Π.∆. = Προεδρικό διάταγµα
2)  T.O.T.E.E. = Τεχνική Οδηγία του Τεχνικού Επιµελητηρίου της Ελλάδας

4.3 Αντιπυρικοί δακτύλιοι REHAU

Για την πυροπροστασία σε διελεύσεις σωλήνων RAUPIANO PLUS  
µέσω οροφών και τοίχων, διατίθενται οι ακόλουθοι αντιπυρικοί 
δακτύλιοι REHAU:

-  Αντιπυρικός δακτύλιος REHAU PLUS
-  Ενσωµάτωση στον τοίχο ή στην οροφή
-  Επιφανειακή τοποθέτηση στον τοίχο ή στην οροφή

-  Αντιπυρικός δακτύλιος REHAU συµπαγούς σχεδιασµού
-  Επιφανειακή τοποθέτηση στον τοίχο ή στην οροφή

-  Σύστηµα γωνιακού αντιπυρικού δακτυλίου REHAU
-  Επιφανειακή τοποθέτηση σε οροφή για διελεύσεις υπό γωνία

Κατά τη χρήση αντιπυρικών δακτυλίων στην περιοχή των οροφών, αυτοί 
µπορούν ανάλογα µε τον τύπο τους να τοποθετηθούν άµεσα ή εκ των 
υστέρων.

Εικ. 4-1 Ενσωµάτωση 
αντιπυρικού δακτυλίου  
σε οροφή

Εικ. 4-2 Επιφανειακή 
τοποθέτηση αντιπυρικού 
δακτυλίου σε οροφή

Εικ. 4-3 Επιφανειακή τοποθέτηση 
αντιπυρικού δακτυλίου 
σε τοίχο

Εικ. 4-4 Γωνιακός αντιπυρικός 
δακτύλιος (µόνο για 
επιφανειακή τοποθέτηση 
σε οροφή
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Η διέλευση από τοίχο απαιτεί δύο αντιπυρικούς δακτυλίους (έναν από 
κάθε πλευρά του τοίχου).

Για σωλήνες αποχέτευσης οι οποίοι περνούν υπό γωνία από οροφές 
από σκυρόδεµα (πλάκες), η χρήση του γωνιακού αντιπυρικού 
δακτυλίου REHAU επιτρέπει ελαχιστοποίηση της απόστασης από την 
οροφή, περ. 50 mm, της σωλήνωσης που βρίσκεται κάτω από την 
πλάκα.

Καθώς για αυτό απαιτείται άδεια στο πλαίσιο της επιστασίας 
οικοδοµικών έργων, επιτρέπεται η χρήση µόνο των αντιπυρικών 
δακτυλίων που αναφέρονται στον τιµοκατάλογο υλικών τεχνολογίας 
κτιρίων 850310    

-  Κατά το σχεδιασµό και την εγκατάσταση των αντιπυρικών δακτυλίων 
πρέπει οπωσδήποτε να τηρούνται οι απαιτήσεις της γενικής 
οικοδοµικής άδειας και οι υποδείξεις στις οδηγίες εγκατάστασης. 

-  Σχετικά µε τη χρήση των αντιπυρικών δακτυλίων πρέπει να 
τηρούνται οι εθνικές προδιαγραφές (Κανονισµός πυροπροστασίας 
κτιρίων Π.∆. 71/88).

Συνιστούµε σε κάθε περίπτωση να απευθύνεστε στην αρµόδια 
πολεοδοµική υπηρεσία, για να µπορείτε να ανταποκρίνεστε στις 
εκάστοτε απαιτήσεις.

Για λεπτοµέρειες σχετικά µε τις τρέχουσες ισχύουσες νοµικές 
απαιτήσεις, µπορείτε να ανατρέξετε στις Τεχνικές Πληροφορίες 850660 
ή στο Internet, στη διεύθυνση www.rehau.gr 
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5.1 Βασικές αρχές µέτρησης 

Όσον αφορά το σχεδιασµό και την τοποθέτηση του RAUPIANO PLUS 
εφαρµόζονται τα ακόλουθα πρότυπα:
-  DIN 1986-100 Εγκαταστάσεις αποχέτευσης για κτίρια και οικόπεδα
-  DIN EN 12056 Εγκαταστάσεις αποχέτευσης µε βάση τη βαρύτητα 

στο εσωτερικό κτιρίων

Σκοπός είναι να διασφαλιστεί ο τρόπος χρήσης του συστήµατος 
RAUPIANO PLUS γενικής εφαρµογής σύµφωνα µε τις προδιαγραφές, 
δηλαδή πρέπει να διασφαλίζεται:

-  Η αποτροπή της αναρρόφησης ή εκροής συµπυκνωµένου ύδατος
-  Ο (εξ)αερισµός της εγκατάστασης αποχέτευσης
-  Η χρήση τιµών καθαρού πλάτους σύµφωνα µε τους ακριβείς 

υπολογισµούς
-  Η αθόρυβη εκροή λυµάτων
-  Η αποτροπή αναερόβιων διαδικασιών σήψης
-  Η απαγωγή εκπεµπόµενων αερίων µέσω του κεντρικού συστήµατος 

εξαέρωσης χωρίς να προκαλούνται προβλήµατα.

Χρησιµοποιώντας το λογισµικό σχεδιασµού RAUCAD EN 12056 
εξασφαλίζεται η διαµόρφωση του συστήµατος σύµφωνα µε τα 
πρότυπα.

5 RAUPIANO PLUS
 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

5.2 Χρόνοι εγκατάστασης   

Οι χρόνοι εγκατάστασης είναι χρόνοι αναφοράς και περιλαµβάνουν:
-  Έλεγχο και διάθεση σχεδίων και υλικών στο χώρο εγκατάστασης 

(εργοτάξιο)
-  Ανάγνωση σχεδίων
-  Επιµέτρηση
-  Προετοιµασία σωλήνων και εξαρτηµάτων και τοποθέτηση
-  ∆ηµιουργία συνδέσεων

Οι αναφερόµενοι χρόνοι εργασίας ισχύουν για ένα άτοµο και 
αναφέρονται σε λεπτά. Βασίζονται στους χρόνους εγκατάστασης 
ηχοµονωτικών σωλήνων οικιακών αποχετεύσεων µε συνδέσµους, όπως 
ορίζονται από το Σωµατείο Λευκοσιδηρουργών, Τεχνολογίας Ειδών 
Υγιεινής και Θέρµανσης του Μονάχου.

Σωλήνας 
(τρέχοντα 

µέτρα)

Σύνδεσµοι 
προσαρµογής 
και εξαρτήµατα  

(Τεµάχιο)

Στερέωση 
(τεµάχιο)

DN 40 15 5 7

DN 50 15 5 7

DN 75 19 7 7

DN 110 22 9 7

DN 125 26 12 7

DN 150 33 14 12

Εικ. 5-1 Χρόνοι εγκατάστασης σε λεπτά  Πηγή: Χρόνοι 
εγκατάστασης ειδών υγιεινής -- Σωµατείο 
Λευκοσιδηρουργών, Τεχνολογίας Ειδών Υγιεινής και 
Θέρµανσης του Μονάχου -- 6η πλήρως αναθεωρηµένη 
και εµπλουτισµένη έκδοση, 2005
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5.3 Κείµενο επίσηµης παρουσίασης

Σύστηµα οικιακής αποχέτευσης, αποτελούµενο από ηχοµονωτικούς 
σωλήνες και εξαρτήµατα RAUPIANO PLUS υψηλής αντοχής στο καυτό 
νερό, DN 40 έως DN 160 µε συνδέσµους από ΡΡ ενισχυµένο µε ορυκτά 
υλικά, καθώς και εξαρτήµατα για τοποθέτηση ως σύστηµα αγωγών 
λυµάτων στο εσωτερικό κτιρίων σύµφωνα µε το πρότυπο DIN EN 12056 
και DIN 1986-100. Οι διαστάσεις συµµορφώνονται µε το πρότυπο 
DIN EN 1451-1. Οι ηχοµονωτικές ιδιότητες του συστήµατος που 
συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις της Οδηγίας VDI 4100 (Προστασία 
κατοικιών από θόρυβο - Κριτήρια για σχεδιασµό και αξιολόγηση) και 
DIN 4109 (Προστασία από θόρυβο στη δόµηση κτιρίων), τεκµηριώνονται 
µέσω της έκθεσης ελέγχου αρ. P-BA 6/2006 [µε ηχοµονωτικό (µόνωση 
δοµικού ήχου) σύστηµα στερέωσης] και P-BA 176/2006 (µε τυπικό 
στήριγµα µε λάστιχο BIFIX 1301) του Ινστιτούτου ∆οµικής Φυσικής 
Fraunhofer της Στουτγάρδης.

Πρότυπα:
DIN EN 12056:
Εγκαταστάσεις αποχέτευσης µε βάση τη βαρύτητα στο εσωτερικό 
κτιρίων
Μέρος 1: Γενικοί κανονισµοί και κανονισµοί εκτέλεσης
Μέρος 2: Εγκαταστάσεις υδατικών αποβλήτων, σχεδιασµός και 
υπολογισµοί
Μέρος 3: Απορροή υδάτων από στέγες, σχεδιασµός και υπολογισµοί
Μέρος 4: Εγκαταστάσεις ανύψωσης υδατικών αποβλήτων, σχεδιασµός 
και υπολογισµοί
Μέρος 5: Εγκατάσταση και δοκιµή, οδηγίες λειτουργίας και 
συντήρησης

DIN 1986-100:
Εγκαταστάσεις αποχέτευσης για κτίρια και οικόπεδα
Μέρος 100: Πρόσθετοι κανονισµοί για τα πρότυπα DIN EN 752 και DIN 
EN 12056

DIN 1986-3:
Εγκαταστάσεις αποχέτευσης για κτίρια και οικόπεδα
Μέρος 3: Κανόνες λειτουργίας και συντήρησης

DIN 1986-4:
Εγκαταστάσεις αποχέτευσης για κτίρια και οικόπεδα
Μέρος 4: Τοµείς χρήσης σωλήνων αποχέτευσης και εξαρτηµάτων από 
διάφορα υλικά

DIN 1986-30:
Εγκαταστάσεις αποχέτευσης για κτίρια και οικόπεδα
Μέρος 30: Συντήρηση

DIN EN 1451-1
Πλαστικά συστήµατα σωληνώσεων για διοχέτευση υδατικών αποβλήτων 
(χαµηλής και υψηλής θερµοκρασίας) στο εσωτερικό κτιριακών 
κατασκευών– Πολυπροπυλένιο (PP)
Μέρος 1: Απαιτήσεις για σωλήνες, εξαρτήµατα και το σύστηµα 
σωληνώσεων

Τεχνικές πληροφορίες REHAU 850660, καθώς και περαιτέρω πρότυπα, 
οδηγίες και προδιαγραφές που περιλαµβάνονται σε αυτές.

Άδειες, διασφάλιση ποιότητας: 
Γενική άδεια στο πλαίσιο της επιστασίας οικοδοµικών έργων Ζ-42.1-223 
του Γερµανικού Ινστιτούτου ∆οµικής Τεχνολογίας (DIBt) του Βερολίνου.
Εκτός από τους διαρκείς ιδίους ελέγχους, στο πλαίσιο της επιστασίας 
οικοδοµικών έργων διενεργείται από τον οργανισµό Süddeutsches 
Kunststoff-Zentrum µε έδρα το Wûrzburg ποιοτικός έλεγχος που 
ρυθµίζεται βάσει σύµβασης (έλεγχος µέσω τρίτων).
Οι σωλήνες και τα εξαρτήµατα φέρουν το σήµα ποιότητας της 
εξωτερικής υπηρεσίας ελέγχου και τον αριθµό άδειας Ζ-42.1-223.

Τοποθέτηση:
Σύµφωνα µε τις οδηγίες τοποθέτησης της REHAU (Τεχνικές 
πληροφορίες REHAU 850660) και µε τήρηση των προτύπων DIN EN 
12056, DIN 1986 και της Οδηγίας VDI 4100 και DIN 4109.

 
∆ιασφάλιση ποιότητας:
Η REHAU είναι πιστοποιηµένη κατά DIN ISO 9001 για τους τοµείς 
τεχνολογίας οικιακών συστηµάτων και κτιρίων. Αυτό ισχύει τόσο για την 
παραγωγή όσο και για τα τεχνικά και εµπορικά τµήµατα.

Συµφωνία ανάληψης ευθύνης: 
Για το σύστηµα οικιακής αποχέτευσης RAUPIANO PLUS της REHAU 
υφίσταται επίσης συµφωνία ανάληψης ευθύνης µε τον οργανισµό 
ZVSHK.

Τα κείµενα επίσηµης παρουσίασης σε µορφή PDF, GAEB, LLV και Word 
είναι διαθέσιµα προς λήψη στο Internet, στη διεύθυνση www.rehau.de.
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6.1. Κοπή σωλήνων και λέπτυνση ακµών

6 RAUPIANO PLUS
 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ RAUPIANO PLUS

Τα εξαρτήµατα δεν πρέπει να κόβονται.

1.  Εάν είναι απαραίτητο, κόψτε τους σωλήνες µε εµπορικά διαθέσιµα 
κοπτικά σωλήνων ή µε πριόνι µε µικρά δόντια.

2.  Κάνετε την τοµή σε γωνία 90° ως προς τον άξονα του σωλήνα.
3.  Για συνδέσεις σε συστήµατα σωλήνων µε συνδέσµους δακτυλίου, 

λεπτύνετε κωνικά τις άκρες των σωλήνων µε εργαλείο λέπτυνσης ή 
µία ξύστρα υπό γωνία περ. 15°.

4.  Αφαιρέστε τα γρέζια από τις ακµές κοπής και χωρίστε στην τοµή.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Κίνδυνος υλικών ζηµιών!
Σε χαµηλές θερµοκρασίες το ενισχυµένο µε ορυκτές ύλες υλικό 
σωλήνων RAU-PP, όπως κάθε άλλο υλικό, γίνεται πιο εύθραυστο και 
εποµένως πιο ευαίσθητο σε χτυπήµατα.

Λόγω της βελτιστοποιηµένης σύνθεσης υλικού το RAUPIANO PLUS 
διακρίνεται για εξαιρετική αντοχή σε επιπτώσεις ψύξης.
Για το λόγο αυτόν το RAUPIANO PLUS επισηµαίνεται µε το σήµα 
παγοκρυστάλλου σύµφωνα µε το πρότυπο DIN EN 1451/1411.

6.2 Σύνδεση εξαρτηµάτων και σωλήνων

1.  Καθαρίστε το στεγανοποιητικό δακτύλιο, το εσωτερικό του 
συνδέσµου και τη λεπτυσµένη άκρη από ακαθαρσίες.

2.  Αλείψτε τη λεπτυσµένη άκρη µε λιπαντικό και σπρώξτε την µέσα στο 
σύνδεσµο ακριβώς ως το σηµείο τερµατισµού.

3.  Αφού έχετε σπρώξει µέσα τη λεπτυσµένη άκρη, σε αυτή τη θέση 
σηµειώστε το σωλήνα στην ακµή του συνδέσµου µε µολύβι ή 
µαρκαδόρο κλπ.

4.  Για πιο µεγάλους σωλήνες (>500 mm) τραβήξτε τη µυτερή άκρη 
πάλι 10 mm έξω από το σύνδεσµο, για να δηµιουργήσετε έναν αρµό 
διαστολής για την επιµήκυνση λόγω θερµότητας.

5.  Για σωλήνες µικρού µήκους (≤500 mm) και εξαρτήµατα σπρώξτε τα 
λεπτυσµένα άκρα πλήρως µέσα στο σύνδεσµο.

Εικ. 6-1 Τραβήξτε έξω τα λεπτυσµένα άκρα για δηµιουργία 
αρµών διαστολής

Τραβώντας προς τα έξω τα λεπτυσµένα άκρα στους συνδέσµους, 
οι προκαλούµενες µεταβολές µήκους των σωλήνων λόγω των 
διακυµάνσεων της θερµοκρασίας διατηρούνται µέσα στους 
συνδέσµους δακτυλίου.
Κάθε σύνδεσµος σωλήνων RAUPIANO PLUS µπορεί να λάβει τις 
µεταβολές µήκους σωλήνα αποχέτευσης µήκους έως 3 µέτρων  
(ο συντελεστής γραµµικής διαστολής σύµφωνα µε το DIN 53752  
στο µέσο από 0 °C έως 70 °C ανέρχεται στα 0,09 mm/(m·K)).
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Εικ. 6-2  Πως χρησιµοποιούνται οι διπλοί σύνδεσµοι ή οι κινητοί 
σύνδεσµοι

 1 ∆ιπλός σύνδεσµος 3 Στήριγµα σταθεροποίησης
 2 Κινητός σύνδεσµος 4 Στήριγµα οδηγός

6.3  Χρήση των κοµµένων µηκών σωλήνα και των υπολειµµάτων 
κοπής

Η χρήση των κοµµένων µηκών σωλήνα και των υπολειµµάτων κοπής 
(σωλήνες µε ευθέα άκρα) µπορεί να γίνει µε χρήση διπλών συνδέσµων 
και κινητών συνδέσµων µέχρι ένα µέγιστο µήκος εγκατάστασης 
σωλήνων των 3 m µέτρων.
Προσέξτε και εδώ τη δηµιουργία επαρκών αρµών διαστολής στους 
συνδέσµους των σωλήνων.

6.4 Τοποθέτηση των εξαρτηµάτων εκ των υστέρων

Η εκ των υστέρων τοποθέτηση των εξαρτηµάτων σε µία ήδη 
υπάρχουσα σωλήνωση είναι δυνατή µε χρήση κινητών συνδέσµων:
1.  Αφαιρέστε ένα επαρκώς µακρύ κοµµάτι σωλήνα από τη σωλήνωση: 

- Μήκος εξαρτήµατος + 2 x εξωτερική διάµετρος σωλήνα
2.  Αφαιρέστε τα γρέζια από τις άκρες των σωλήνων.
3.  Σπρώξτε τον κινητό σύνδεσµο σε όλο του το µήκος πάνω σε ένα 

από τα άκρα σωλήνα.
4.  Σπρώξτε το εξάρτηµα στο άλλο άκρο σωλήνα.
5.  Ταιριάξτε το ενδιάµεσο κοµµάτι στο υπολειπόµενο διάστηµα της 

σωλήνωσης και καθαρίστε τα άκρα του από γρέζια.
6.  Σπρώξτε τον δεύτερο κινητό σύνδεσµο πλήρως στο ενδιάµεσο 

κοµµάτι.
7.  Τοποθετήστε το ενδιάµεσο κοµµάτι και κλείστε και τα δύο ανοίγµατα 

σπρώχνοντας τους κινητούς συνδέσµους. Στο σηµείο αυτό 
χρησιµοποιήστε αρκετό λιπαντικό.

Εικ. 6-3 Τοποθέτηση εξαρτήµατος

 1 Κινητός σύνδεσµος da Εξωτερική διάµετρος σωλήνα
 2 Ενδιάµεσο κοµµάτι

ìåã. 3m ìåã. 3m
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6.5 Σύνδεση εξαρτήµατος εκροής

Υπάρχουν τρεις δυνατότητες για τη σύνδεση εξαρτηµάτων εκροής (π.χ.
παγίδων οσµών) σε σωλήνες ή εξαρτήµατα RAUPIANO PLUS:
–  Συνδετικό κοµµάτι RAUPIANO PLUS
–  Γωνία σιφωνίου RAUPIANO PLUS
–  Απ’ ευθείας σύνδεση σε εξάρτηµα RAUPIANO PLUS µέσω 

ελαστικού µαστού µε δακτυλιοειδές εξόγκωµα εφαρµογής

Συνδετικό κοµµάτι RAUPIANO PLUS

Εικ. 6-4 Συνδετικό κοµµάτι RAUPIANO PLUS

1.  Σπρώξτε τον ελαστικό µαστό στη διεύρυνση του συνδετικού 
κοµµατιού.

2.  Αλείψτε µε λιπαντικό τις εσωτερικές επιφάνειες (χείλη 
στεγανοποίησης) του ελαστικού µαστού.

3.  Σπρώξτε µέσα στον ελαστικό µαστό το στόµιο του εξαρτήµατος 
εκροής

Γωνία σιφωνίου RAUPIANO PLUS

Εικ. 6-5 Γωνία σιφωνίου RAUPIANO PLUS

1.  Σπρώξτε τον ελαστικό µαστό στη διεύρυνση της γωνίας σιφωνίου.
2.  Αλείψτε µε λιπαντικό τις εσωτερικές επιφάνειες (χείλη 

στεγανοποίησης) του ελαστικού µαστού.
3.  Σπρώξτε µέσα στον ελαστικό µαστό το στόµιο του εξαρτήµατος 

εκροής.

Απ’ ευθείας σύνδεση σε εξάρτηµα RAUPIANO PLUS

1.  Αποµακρύνετε τον τοποθετηµένο στο εξάρτηµα στεγανοποιητικό 
δακτύλιο.

2.  Σπρώξτε στο σύνδεσµο τον ελαστικό µαστό µε το δακτυλιοειδές 
εξόγκωµα εφαρµογής.

3.  Σπρώξτε µέσα στον ελαστικό µαστό το στόµιο του εξαρτήµατος 
εκροής.

6.6 Σύνδεση χυτοσιδηρών σωλήνων (GA)

Η σύνδεση των λεπτυσµένων άκρων σωλήνων GA σε συνδέσµους 
σωλήνων RAUPIANO PLUS γίνεται µέσω ενός κοµµατιού σύνδεσης 
HTUG. 
Η εσωτερική διάµετρος συνδέσµων HTUG αντιστοιχεί µε αυτήν του 
αντίστοιχου συνδέσµου GA.

Τοποθετήστε τη διπλή στεγανοποίηση στο λεπτυσµένο άκρο GA και 
σπρώξτε επάνω το κοµµάτι απόληξης HTUG χωρίς λιπαντικό υλικό.

Εικ. 6-6 Συνδετικό κοµµάτι HTUG

Η σύνδεση των πλαστικών λεπτυσµένων άκρων στο σύνδεσµο GA 
γίνεται µε διπλή στεγανοποίηση.

Τοποθετήστε µια διπλή στεγανοποίηση στο λεπτυσµένο άκρο του 
σωλήνα αποχέτευσης ή του εξαρτήµατος RAUPIANO PLUS και 
σπρώξτε το στο σύνδεσµο GA.

Εικ. 6-7 ∆ιπλή στεγανοποίηση HTUG
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6.7 Καθαρισµός του συστήµατος σωλήνων αποχέτευσης

Με την ενσωµάτωση σωλήνων καθαρισµού γίνεται δυνατός ο µηχανικός 
καθαρισµός των συστηµάτων σωλήνων αποχέτευσης.

Μετά την εγκατάσταση του σωλήνα καθαρισµού στερεώστε καλά 
το βιδωτό κάλυµµα που περιέχει προτοποθετηµένη ελαστική 
στεγανοποίηση.

Εικ. 6-8 Σωλήνας καθαρισµού RAUPIANO PLUS

Κατά το µηχανικό καθαρισµό µη χρησιµοποιείτε διατάξεις καθαρισµού 
µε αιχµηρές ακµές.

6.8 Τοποθέτηση σωληνώσεων σε φρεάτια εγκατάστασης

Στα φρεάτια εγκατάστασης οι σωλήνες και τα εξαρτήµατα RAUPIANO 
PLUS µπορούν να τοποθετηθούν χωρίς πρόσθετη µόνωση δοµικού 
ήχου.
Μόνο σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. εσωτερικοί σωλήνες απορροής 
βρόχινου νερού στέγης) χρειάζεται θερµοµόνωση και µόνωση  
έναντι συµπύκνωσης.
 
Κατασκευάστε τις διελεύσεις µέσω τοίχων και οροφών µε εµπορικά 
διαθέσιµες, προστατευµένες από την υγρασία µονώσεις δοµικού ήχου, 
για την ακουστική απόζευξη των σωληνώσεων.

6.9 Τοποθέτηση σωληνώσεων στην τοιχοποιία

Για τη δηµιουργία εσοχών και εγκοπών στους τοίχους θα πρέπει να 
τηρούνται οι εθνικές προδιαγραφές.

-  ∆ιευθετείτε τις τοµές στους τοίχους µε τέτοιο τρόπο ώστε η 
σωλήνωση να µπορεί να τοποθετηθεί χωρίς τη δηµιουργία τάσεων.

-  Αποφεύγετε τις γέφυρες ήχου µεταξύ της τοιχοποιίας και του 
σωλήνα.

Όταν οι σωλήνες εγκιβωτίζονται στο σοβά χωρίς τη χρήση βάσης σοβά 
(π.χ. πλέγµατος, ελάσµατος µε χαράξεις) ή κάποιας επένδυσης:
-  Περιβάλλετε εκ των προτέρων τους σωλήνες και τα εξαρτήµατα 

απ’ όλες τις πλευρές µε µαλακά υλικά, όπως ορυκτό µαλλί και 
υαλοβάµβακα ή εµπορικά διαθέσιµους εύκαµπτους µονωτικούς 
σωλήνες.

-  Όταν χρησιµοποιούνται βάσεις σοβά κλείστε εκ των προτέρων 
την τοµή π.χ. µε ορυκτό µαλλί. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγονται 
γέφυρες ήχου µεταξύ του σωλήνα και της τοιχοποιίας κατά την 
εφαρµογή του σοβά.

-  Σε θέσεις όπου λόγω εξωτερικών επιδράσεων υπάρχουν 
θερµοκρασίες ανώτερες των 90 °C, πάρτε κατάλληλα µέτρα 
θερµοµόνωσης, για να προφυλάξετε τους σωλήνες και τα 
εξαρτήµατα από την επίδραση της θερµοκρασίας.

6.10 Τοποθέτηση σωληνώσεων σε σκυρόδεµα

Σε περίπτωση εγκιβωτισµού σε σκυρόδεµα συνιστάται να γίνεται 
ακουστική απόζευξη των σωληνώσεων από το δοµικό σώµα µε τη 
χρήση εµπορικά διαθέσιµων προστατευµένων από την υγρασία 
µονώσεων δοµικού ήχου µε πάχος µόνωσης µεγαλύτερο από 4 mm. 
Ωστόσο θα πρέπει να αναµένεται περιορισµός της ηχοµονωτικής 
δράσης.

-  Στερεώνετε µε τέτοιο τρόπο τα τµήµατα των σωληνώσεων ώστε να 
παρεµποδιστεί η µετατόπιση λόγω των εργασιών σκυρόδεσης.

-  Προσέχετε να δηµιουργείτε επαρκείς αρµούς διαστολής κατά την 
τοποθέτηση της σωλήνωσης.

-  Στεγανοποιήστε τις σχισµές των συνδέσµων µε κολλητική ταινία 
ώστε να µην εισέλθει σκυρόδεµα.

-  Κλείνετε τα ανοίγµατα των σωλήνων πριν της εργασίες σκυρόδεσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Κίνδυνος υλικών ζηµιών!
Ζηµιά στις σωληνώσεις!

-  Ελαχιστοποιείτε το βάρος του σκυροδέµατος επί των σωληνώσεων 
µέσω µέτρων για την απαγωγή του φορτίου, π.χ. µε τη χρήση 
διατάξεων όπως:

 -  διατάξεις διατήρησης της απόστασης στο σιδερένιο οπλισµό
 -  κιβώτια διέλευσης
 -  κονσόλες
-  Αποφύγετε το πάτηµα των σωλήνων κατά τη σκυροδέτηση.
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6.11 Τοποθέτηση πάνω από ψευδοροφές

Η τοποθέτηση πάνω από ψευδοροφές, απαιτεί λόγω της ιδιαίτερης 
εγκατάστασης, πρόσθετα µέτρα για να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο 
προστασίας από θόρυβο.
Η εφαρµογή αυτών των µέτρων θα πρέπει να σηµειώνεται ως ειδική 
απόδοση σύµφωνα µε τον κανονισµό VOB Μέρος C, DIN 18380/DIN 
18381.
Η µόνωση µπορεί να γίνει µε ακουστικά αποτελεσµατική επένδυση 
των σωλήνων (π.χ. συνδυασµός αφρού ανοικτών πόρων ή επενδύσεις 
ορυκτών ινών µε πάχος περίπου 30 mm και ειδικές µεµβράνες βαριάς 
κατασκευής).
Αφού συνήθως πρόκειται για ένα πολύπλοκο σύστηµα οροφής, πρέπει 
να ζητούνται οδηγίες τοποθέτησης από τον κατασκευαστή της οροφής 
σχετικά µε την προστασία από θόρυβο.

6.12 ∆ιελεύσεις µέσω οροφών

Πραγµατοποιείτε υδατοστεγείς και ηχοµονωτικές διελεύσεις µέσω 
οροφών.

Όταν στο δάπεδο τοποθετείται χυτή άσφαλτος:
Προστατέψτε τα ακάλυπτα τµήµατα σωληνώσεων µέσω επενδύσεων 
στην οροφή, προστατευτικών σωλήνων ή µέσω της περιτύλιξης µε 
θερµοµονωτικά υλικά.

6.13 Τοποθέτηση σαν σωλήνωση καθόδου βρόχινου νερού

Κατά την τοποθέτηση σωληνώσεων καθόδου βρόχινου νερού στο 
εσωτερικό κτιρίων, υπάρχει ο κίνδυνος σχηµατισµού συµπύκνωσης.
Η συµπύκνωση σχηµατίζεται όταν π.χ. λόγω του κρύου νερού της 
βροχής η θερµοκρασία των τοιχωµάτων των σωλήνων πέσει κάτω 
από το σηµείο δρόσου του περιβάλλοντος αέρα. Η υγρασία του 
περιβάλλοντος αέρα επικάθεται τότε στην επιφάνεια του σωλήνα.
Εποµένως στα κτίρια όλα τα διαστήµατα σωληνώσεων όπου µπορεί να 
υπάρξει συµπύκνωση υδρατµών, πρέπει να εφοδιάζονται µε στεγανά 
ως προς τη διάχυση µονωτικά υλικά.
Μπορεί να παραβλεφθεί η µόνωση των σωληνώσεων συλλογής 
στο υπόγειο, εάν δεν υπάρχει πλέον ο κίνδυνος του σχηµατισµού 
συµπύκνωσης. Κατά κανόνα αυτό ισχύει για ελεύθερους σωλήνες 
καθόδου βρόχινου νερού σε υπόγεια χωρίς θέρµανση γιατί έχει γίνει 
εξοµοίωση θερµοκρασιών στο σωλήνα καθόδου.

Υλικά µόνωσης έναντι συµπύκνωσης

Για τη µόνωση έναντι συµπύκνωσης συνιστάται να χρησιµοποιείτε υλικά 
κλειστών κυψελών µε υψηλή αντίσταση κατά της διάχυσης υδρατµών. 
Εάν χρησιµοποιούνται µονωτικά υλικά µε ανοικτές κυψέλες ή ινώδη 
µονωτικά υλικά, αυτά πρέπει να διαθέτουν µια εξωτερική αδιαπέραστη 
στην υγρασία επικάλυψη, η οποία να είναι σταθερά συνδεδεµένη µε το 
µονωτικό υλικό.
-  Καλύψτε µόνιµα και στεγανά όλες τις ενώσεις, αυλακώσεις, τοµές 

και άκρα της µόνωσης.
-  Κόψτε και αφαιρέστε τη µόνωση στην περιοχή της στερέωσης.
-  Καλύψτε τη στερέωση µε µονωτικό υλικό και κολλήστε το στεγανά 

και σταθερά µε το γειτονικό µονωτικό υλικό.

Στερέωση εσωτερικής σωλήνωσης καθόδου βρόχινου νερού

Για να αποφύγετε να γλιστρήσουν οι σωληνώσεις η µία έξω από την 
άλλη, πρέπει να τοποθετείτε ένα στήριγµα ασφάλισης στο σωλήνα σε 
απ’ ευθείας επαφή, κάτω από το στήριγµα στήριξης.
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Για να επιτύχετε την καλύτερη δυνατή ηχοµόνωση, χρησιµοποιήστε 
κατά την εγκατάσταση µόνο τα εξαρτήµατα στερέωσης σωλήνων 
RAUPIANO PLUS.
Οι γραµµές αποχέτευσης RAUPIANO PLUS πρέπει να τοποθετούνται 
µε τρόπο ώστε να είναι απαλλαγµένες από τάσεις.

7.1 Στερέωση-στήριξη για σωληνώσεις καθόδου

Η στερέωση-στήριξη µόνωσης δοµικού ήχου αποτελείται από ένα 
στήριγµα στήριξης και ένα στήριγµα συγκράτησης. Κατά κανόνα 
επαρκεί µια στερέωση-στήριξη µόνωσης δοµικού ήχου ανά όροφο.

1.  Τοποθετήστε το στήριγµα συγκράτησης γύρω από τον σωλήνα και 
κλείστε το.

2.  Εγκαταστήστε το στήριγµα στήριξης στην τοιχοποιία.

7 RAUPIANO PLUS
 ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΤΟΥ RAUPIANO PLUS

Εικ. 7-1 Εγκατεστηµένο στήριγµα στήριξης, ανοικτό

Στη σύνδεση του στηρίγµατος στήριξης τοποθετείται ένας αποστάτης, 
ο οποίος εµποδίζει να κλείσει τελείως το στήριγµα. Με αυτόν τον τρόπο 
εξασφαλίζεται πολύ ασθενής ακουστική σύζευξη.

3.  Ανοίξτε το στήριγµα στήριξης, τοποθετήστε το σωλήνα µε το 
στήριγµα συγκράτησης και κλείστε το στήριγµα στήριξης.

Εικ. 7-2 Κλείσιµο του στηρίγµατος στήριξης

Μετά την εγκατάσταση, το στήριγµα συγκράτησης ακουµπάει µε όλη 
του την περίµετρο επάνω στο στήριγµα στήριξης. Έτσι επιτυγχάνεται 
µια βέλτιστη ηχητική απόζευξη.

Εικ. 7-3 Έτοιµη, εγκατεστηµένη στερέωση-στήριξη
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7.2 Σχήµα για τη στερέωση των σωληνώσεων καθόδου

Απεικονίζεται γραφικά ένα σχήµα για οικονοµική στερέωση µιας 
ηχοµονωτικής σωλήνωσης καθόδου µε RAUPIANO PLUS  
(βλέπε Εικ. 7-4)

Σύνδεση στη σωλήνωση συλλογής

1.  Πραγµατοποιήστε σύνδεση της σωλήνωσης καθόδου στη γραµµή 
συλλογής µε 2 καµπύλες 45°µε ένα ενδιάµεσο διάστηµα ηρεµίας 
(σωλήνας RAUPIANO PLUS 250 mm).

2.  Για ελαχιστοποίηση της απόστασης προς την οροφή ενσωµατώστε 
το σύνδεσµο της επάνω καµπύλης 45° στην οροφή.

3.  Εάν χρειαστεί τοποθετήστε αντιπυρικό δακτύλιο REHAU.

Όροφος πάνω από τη σωλήνωση συλλογής

1.  Μετά τη διέλευση µέσω της οροφής εγκαταστήστε τη διακλάδωση.
2.  Κόψτε το σωλήνα RAUPIANO PLUS µε τέτοιο τρόπο ώστε η 

σύνδεση του σωλήνα να είναι τοποθετηµένη άµεσα κάτω από το 
πάτωµα του ορόφου, και τοποθετήστε τον στον επάνω σύνδεσµο 
της διακλάδωσης.

3.  Τοποθετήστε την ηχοµονωτική στερέωση-στήριξη κάτω από το 
σύνδεσµο του σωλήνα RAUPIANO PLUS.

4.  Κάτω από αυτή τη στερέωση-στήριξη, εγκαταστήστε ένα στήριγµα 
οδηγό, σε απόσταση περίπου 2/3 του µήκους του σωλήνα.

5.  Πραγµατοποιήστε τη διέλευση µέσω της οροφής προς τον επόµενο 
όροφο µε ένα µικρό µήκος σωλήνα RAUPIANO PLUS.

Το στήριγµα οδηγός επιτρέπει ελεύθερη κατά µήκος κίνηση του 
σωλήνα RAUPIANO PLUS.
∆εν απαιτείται να εγκαταστήσετε τη στερέωση-στήριξη άµεσα κάτω από 
το σύνδεσµο του σωλήνα.

Επόµενοι όροφοι

1.  Μετά τη διέλευση µέσω της οροφής εγκαταστήστε τη διακλάδωση.
2.  Κόψτε το σωλήνα RAUPIANO PLUS για τη διέλευση µέσω της 

οροφής προς τον επόµενο όροφο και τοποθετήστε τον στη 
διακλάδωση.

3.  Τοποθετήστε την ηχοµονωτική στερέωση-στήριξη κάτω από την 
οροφή στο σωλήνα RAUPIANO PLUS.

4.  Κάτω από αυτή τη στερέωση-στήριξη εγκαταστήστε ένα στήριγµα 
οδηγό, σε απόσταση περίπου 2/3 του µήκους του σωλήνα.

∆εν απαιτείται περαιτέρω στερέωση. Επίσης η διέλευση προς τον 
όροφο µε το µικρό µήκος σωλήνα (  500 mm) ή η διακλάδωση ορόφου 
δεν χρειάζονται ιδιαίτερη στερέωση.

Εναλλακτικές λύσεις για τη διέλευση µέσω της οροφής

Για τη διέλευση µέσω της οροφής προς τους ορόφους µπορούν επίσης 
να χρησιµοποιηθούν σωλήνες µικρού µήκους. Στην περίπτωση αυτή 
δεν υπάρχει µεταβολή στο σχήµα στερέωσης.

Επιπλέον ασφάλιση

Για την ασφάλιση της σωλήνωσης καθόδου από το γλίστρηµα ενός 
σωλήνα έξω από τον άλλον µπορούν να χρησιµοποιηθούν πρόσθετα 
στηρίγµατα ασφάλισης ακριβώς κάτω από τις στερεώσεις-στηρίξεις 
µόνωσης δοµικού ήχου:
-  σε µονοκατοικίες µόνο στον επάνω όροφο
-  σε πολυκατοικίες σε κάθε 3ο όροφο

Εικ. 7-4 Σχήµα εγκατάστασης σωλήνωσης καθόδου

1 Στήριγµα συγκράτησης
2 Στήριγµα στήριξης
3 Στήριγµα οδηγός
4 Στήριγµα ασφάλισης
5 Στήριγµα σταθεροποίησης
6 Μικρά µήκη σωλήνων RAUPIANO PLUS (BL  500 mm)
BL Μήκος εγκατάστασης 
da Εξωτερική διάµετρος σωλήνα

ìåã.

περ.

περ.

περ.
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µέγ.

7.3 Σχήµα για τη στερέωση των οριζόντιων σωληνώσεων

Απεικονίζεται γραφικά ένα σχήµα για οικονοµική στερέωση µιας 
οριζόντιας ηχοµονωτικής σωλήνωσης µε RAUPIANO PLUS  
(βλέπε Εικ. 7-5)

Οι στερεώσεις-στηρίξεις µόνωσης δοµικού ήχου δεν χρειάζονται για 
οριζόντιες σωληνώσεις.

-  Σε οριζόντιες σωληνώσεις (Μήκος  10 x εξωτερική διάµετρος 
σωλήνα) τοποθετήστε τα στηρίγµατα σταθεροποίησης απευθείας 
δίπλα στο σύνδεσµο του σωλήνα.

-  Για µακρύτερες οριζόντιες σωληνώσεις (Μήκος >10 x εξωτερική 
διάµετρος σωλήνα) τοποθετήστε πρόσθετα στηρίγµατα οδηγούς.

-  Η απόσταση µεταξύ των στηριγµάτων σταθεροποίησης και των 
στηριγµάτων οδηγών δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το δεκαπλάσιο 
της εξωτερικής διαµέτρου του σωλήνα da (βλέπε Εικ. 7-5): 
Απόσταση  10 x da.

Εικ. 7-5 Σχήµα εγκατάστασης οριζόντιας σωλήνωσης
 
 1 Στήριγµα σταθεροποίησης da Εξωτερική διάµετρος σωλήνα
 2 Στήριγµα οδηγός

7.4 Σωλήνες µικρού µήκους και εξαρτήµατα

Όταν κατασκευάζονται τµήµατα σωληνώσεων µε εξαρτήµατα ή 
σωλήνες µικρού µήκους:
-  Εµποδίστε µε στηρίγµατα σταθεροποίησης να γλιστρήσει το ένα 

τµήµα σωλήνα έξω από το άλλο.
-  Ασφαλίστε τις τάπες των συνδέσµων από την πιθανότητα να 

σπρωχτούν και να βγουν. 
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DIN 1960
VOB: Κανονισµός ανάθεσης έργων και συµβάσεων για κατασκευαστικά 
έργα
Μέρος Α:
Γενικοί όροι για την ανάθεση κατασκευαστικών έργων

DIN 1961
VOB: Κανονισµός ανάθεσης έργων και συµβάσεων για κατασκευαστικά 
έργα
Μέρος Β:
Γενικοί συµβατικοί όροι για την εκτέλεση κατασκευαστικών έργων

DIN 18381
VOB: Κανονισµός ανάθεσης έργων και συµβάσεων για κατασκευαστικά 
έργα
Μέρος Γ:
Γενικοί τεχνικοί όροι σύµβασης για κατασκευαστικές εργασίες, 
εγκαταστάσεις παροχής αερίου, νερού και αποστράγγισης εντός 
κτηρίων

DIN EN 1451-1
Πλαστικά συστήµατα σωληνώσεων για διοχέτευση υδατικών αποβλήτων 
(χαµηλής και υψηλής θερµοκρασίας)
στο εσωτερικό κτιριακών κατασκευών– Πολυπροπυλένιο (PP)
Μέρος 1:
Απαιτήσεις για σωλήνες, εξαρτήµατα και το σύστηµα σωληνώσεων

DIN EN 12056
Εγκαταστάσεις αποχέτευσης µε βάση τη βαρύτητα στο εσωτερικό 
κτιρίων
Μέρος 1:
Γενικοί κανονισµοί και κανονισµοί εκτέλεσης
Μέρος 2:
Εγκαταστάσεις υδατικών αποβλήτων, σχεδιασµός και υπολογισµοί
Μέρος 3:
Απορροή υδάτων από στέγες, σχεδιασµός και υπολογισµοί
Μέρος 4:
Εγκαταστάσεις ανύψωσης υδατικών αποβλήτων, σχεδιασµός και 
υπολογισµοί
Μέρος 5:
Εγκατάσταση και δοκιµή, οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης

DIN 1986
Εγκαταστάσεις αποχέτευσης για κτίρια και οικόπεδα
Μέρος 100:
Πρόσθετοι κανονισµοί για τα
DIN EN 752 και DIN EN 12056

DIN 1986
Εγκαταστάσεις αποχέτευσης για κτίρια και οικόπεδα
Μέρος 3:
Κανόνες λειτουργίας και συντήρησης

8 RAUPIANO PLUS
 ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΟΔΗΓΙΕΣ

DIN 1986
Εγκαταστάσεις αποχέτευσης για κτίρια και οικόπεδα
Μέρος 4:
Τοµείς χρήσης σωλήνων αποχέτευσης και εξαρτηµάτων από διάφορα 
υλικά

T.O.T.E.E. 2412/86
Για αποχετεύσεις

DIN 4102
Συµπεριφορά σε πυρκαγιά των δοµικών υλικών και δοµικών στοιχείων
Μέρος 1:
∆οµικά υλικά, έννοιες, απαιτήσεις και δοκιµές

DIN 4102
Συµπεριφορά σε πυρκαγιά των δοµικών υλικών και δοµικών στοιχείων
Μέρος 2:
∆οµικά στοιχεία, έννοιες, απαιτήσεις και δοκιµές

DIN 4102
Συµπεριφορά σε πυρκαγιά των δοµικών υλικών και δοµικών στοιχείων
Μέρος 3:
Αντιπυρικοί τοίχοι και µη φέροντες εξωτερικοί τοίχοι, έννοιες, 
απαιτήσεις και δοκιµές

DIN 4102
Συµπεριφορά σε πυρκαγιά των δοµικών υλικών και δοµικών στοιχείων
Μέρος 4:
Συνδυασµός και χρήση ταξινοµηµένων δοµικών υλικών, δοµικών 
στοιχείων
και ειδικών δοµικών στοιχείων

DIN 4102
Συµπεριφορά σε πυρκαγιά των δοµικών υλικών και δοµικών στοιχείων
Μέρος 11:
Περιβλήµατα σωλήνων, περικλείσεις σωλήνων, φρεάτια εγκατάστασης 
και κανάλια καθώς και καλύµµατα των ανοιγµάτων επιθεώρησης, 
έννοιες, απαιτήσεις και δοκιµές 

Π.∆. 71/88
∆ιάταγµα για την πυροπροστασία κτιρίων

DIN 4109
Προστασία από θόρυβο στη δόµηση κτιρίων
Απαιτήσεις και τεκµηρίωση
Παράρτηµα 1 στο DIN 4109
Προστασία από θόρυβο στη δόµηση κτιρίων
Παραδείγµατα εκτέλεσης και µέθοδοι υπολογισµού
Παράρτηµα 2 στο DIN 4109
Προστασία από θόρυβο στη δόµηση κτιρίων
Υποδείξεις για το σχεδιασµό και την εκτέλεση, προτάσεις για αυξηµένη 
προστασία από θόρυβο, συµβουλές για την προστασία από θόρυβο 
στον τοµέα ιδιωτικής κατοικίας ή εργασίας
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DIN 1053
Έργα τοιχοποιίας 
Μέρος 1:
Υπολογισµός και εκτέλεση

DIN 4060
Στεγανοποιητικά µέσα από ελαστοµερή για συνδέσεις σωλήνων 
καναλιών και σωληνώσεων αποχέτευσης, απαιτήσεις και δοκιµές

DIN EN 681-1
Ελαστοµερή - Μονώσεις
Απαιτήσεις υλικών για µονώσεις σωληνώσεων,
για εφαρµογές στην παροχή νερού και στην αποστράγγιση 
Μέρος 1:
Βουλκανισµένο καουτσούκ

KRV Φύλλο εργασίας Α 2.4.1/8
Σωλήνες και εξαρτήµατα από ΡΡ (πολυπροπυλένιο) µε ή χωρίς 
συνδέσµους για σωληνώσεις αποχετεύσεων (οικιακή αποχέτευση), 
διαστάσεις συνδέσµων

Οδηγία VDI 4100
Προστασία κατοικιών από θόρυβο, κριτήρια για το σχεδιασµό και την 
αξιολόγηση

Γενικές άδειες στο πλαίσιο της επιστασίας οικοδοµικών έργων του 
Γερµανικού Ινστιτούτου ∆οµικής Τεχνολογίας (DIBt)
Άδεια Ζ-42.1-223
Σωλήνες αποχέτευσης και εξαρτήµατα RAUPIANO PLUS
Άδεια Ζ-19.17-1662
Αντιπυρικοί δακτύλιοι REHAU Plus
Άδεια Ζ-19.17-1363
Σύστηµα αντιπυρικών δακτυλίων REHAU συµπαγούς σχεδιασµού
Άδεια Ζ-19.17-1268
Σύστηµα γωνιακού αντιπυρικού δακτυλίου REHAU
Άδεια Ζ-19.17-1209
Σύστηµα αντιπυρικών δακτυλίων REHAU   

Χρόνοι εγκατάστασης ειδών υγιεινής 
Σωµατείο Λευκοσιδηρουργών, Τεχνολογίας Ειδών Υγιεινής και 
Θέρµανσης του Μονάχου
6η πλήρως αναθεωρηµένη και εµπλουτισµένη έκδοση, 2005 

Λογισµικό REHAU RAUCAD EN 12056
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Σωλήνας και εξάρτηµα

Οι πληροφορίες υπηρετούν τον σκοπό του αρχικού προσανατολισµού 
σχετικά µε την ανθεκτικότητα του υλικού σε χηµικούς παράγοντες 
(όχι σχετικά µε µία πιθανή επίδραση του προσβάλλοντος υλικού) και 
δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται αβασάνιστα σε όλες τις περιπτώσεις 
εφαρµογών. Σε περιπτώσεις παρουσίας τάσεων και ταυτόχρονης 
παρουσίας χηµικών παραγόντων µπορεί να επηρεαστεί η µηχανική 
συµπεριφορά (διάβρωση υπό τάση).

9  RAUPIANO PLUS
 ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΧΗΜΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Ελαστικός στεγανοποιητικός δακτύλιος

Τα τοποθετηµένα είδη ελαστικού επιδεικνύουν γενικά µια πολύ καλή 
αντοχή σε χηµικούς παράγοντες, αλλά συστατικά εστέρων, κετονών 
και αρωµατικών και χλωριωµένων υδρογονανθράκων στα απόβλητα 
µπορούν να έχουν ισχυρή επίδραση διόγκωσης, πράγµα το οποίο 
µπορεί να οδηγήσει σε ζηµιά της σύνδεσης.
Σε περίπτωση αµφιβολιών, σας συµβουλεύουµε να δοκιµάσετε 
την καταλληλότητα του σωλήνα, του εξαρτήµατος και του υλικού 
στεγανοποίησης σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις ή να ζητήσετε 
εργαστηριακή εξέταση. Εάν χρειαστεί επικοινωνήστε µε το τµήµα µας 
τεχνικών εφαρµογών.

Υπόµνηµα πίνακα
α. = ανθεκτικό
π.α. = περιορισµένη ανθεκτικότητα
µ.α. = µη ανθεκτικό
– = δεν έχει εξεταστεί

Αντιδραστήριο Συγκέντρ. % Θέρµο 
κρ.

RAU 
-ΡΡ

Απόβλητα αέρια, περ. υδροφθόριο Ίχνη 60 α.

Απόβλητα αέρια, περ. διοξείδιο του 
άνθρακα

οποιαδήποτε 60 α.

Απόβλητα αέρια, περ. νιτρώδεις 
ενώσεις

Ίχνη 60 α.

υψηλή 60 -

Απόβλητα αέρια, περ. ατµίζον  
θειικό οξύ

µικρή 20 -

υψηλή 20 µ.α.

Απόβλητα αέρια, περ.  
υδροχλωρικό οξύ

οποιαδήποτε 60 α.

Απόβλητα αέρια, περ. θειικό οξύ,  
µε υγρασία

οποιαδήποτε 60 α.

Απόβλητα αέρια, περ. SO2 µικρή 60 α.

50 50 -

Ακεταλδεύδη, πυκνή 100 20 -

Ακεταλδεύδη, υδατικό δ. 40 40 α.

Ακεταλδεύδη + Οξικό οξύ 90/10 20 -

Ακετόνη, υδατικό δ. Ίχνη 20 α.

Ακετόνη 100 20 α.

100 60 α.

Αιωρήµατα Acronal συνήθης εµπορίου 20 -

∆ιαλύµατα Acronal συνήθης εµπορίου 20 -

Αιθυλεστέρας του ακρυλικού οξέος 100 20 -

Αδιπικό οξύ, υδατικό δ. κορεσµένο 20 α.

κορεσµένο 60 -

Μηλικό οξύ, υδατικό δ. 1 20 α.

Αντιδραστήριο Συγκέντρ. % Θέρµο 
κρ.

RAU 
-ΡΡ

Μηλίτης οίνος συνήθης εµπορίου 20 α.

Οξικός αιθυλεστέρας 100 20 π.α.

100 60 µ.α.

Αιθυλεθέρας 100 20 π.α.

Αιθυλενοχλωρίδιο 100 20 µ.α.

Αιθυλενοξείδιο, υγρό 100 20 -

Αιθυλική αλκοόλη, υδατικό δ. οποιαδήποτε 20 α.

96 60 α.

Αιθυλική αλκοόλη, µετουσιωµένη  
(µε 2% τολουόλιο)

96 20 π.α.

Αιθυλική αλκοόλη,  (πολτός ζύµωσης) συνήθως 
χρησιµοποιούµενη

40 α.

συνήθως 
χρησιµοποιούµενη

60

Αιθυλική αλκοόλη + Οξικό οξύ 
(Πολτός ζύµωσης)

συνήθως 
χρησιµοποιούµενη

20 α.

Aktivin, υδατικό δ. 1 20 -

Στυπτηρίες,  υδατικό δ. αραιωµένο 40 α.

αραιωµένο 60 α.

κορεσµένο 60 α.

Αλληλική αλκοόλη 96 20 α.

96 60 α.

Χλωριούχο αργίλιο αραιωµένο 40 α.

αραιωµένο 60 α.

κορεσµένο 60 α.

33

ÓÕ
ÓÔ

Ç
Ì

Á 
Ï

ÉÊ
ÉÁ

Ê
Ç

Ó 
ÁÐ

Ï
×Å

ÔÅ
ÕÓ

Ç
Ó



Αντιδραστήριο Συγκέντρ. % Θέρµο 
κρ.

RAU 
-ΡΡ

Θειικό αργίλιο, υδατικό δ. αραιωµένο 40 α.

αραιωµένο 60 α.

κορεσµένο 60 α.

Φορµικό οξύ, υδατικό δ. έως 50 40 α.

50 60 α.

Φορµικό οξύ 100 20 α.

100 60 π.α.

Αµµωνία, υγρή 100 20 α.

Αµµωνία, αέρια 100 60 α.

Υδροξείδιο του αµµωνίου κορ. εν θερµώ 40 α.

κορ. εν θερµώ 60 α.

Χλωριούχο αµµώνιο, υδατικό δ. αραιωµένο 40 α.

αραιωµένο 60 α.

κορεσµένο 60 α.

Νιτρικό αµµώνιο, υδατικό δ. αραιωµένο 40 α.

αραιωµένο 60 α.

κορεσµένο 60 α.

Θειικό αµµώνιο, υδατικό δ. αραιωµένο 40 α.

αραιωµένο 60 α.

κορεσµένο 60 α.

Θειούχο αµµώνιο, υδατικό δ. αραιωµένο 40 α.

αραιωµένο 60 α.

κορεσµένο 60 α.

Ανιλίνη,  καθαρή 100 20 α.

100 60 α.

Ανιλίνη,  υδατικό δ. κορεσµένο 20 α.

κορεσµένο 60 α.

Υδοχλωρική ανιλίνη,  υδατικό δ. κορεσµένο 20 α.

κορεσµένο 60 α.

Κυκλοεξανόνη 100 20 α.

Υποχλωριώδες νάτριο (Antiformin), 
υδατικό δ.

2 20 -

Χλωριούχο αντιµόνιο, υδατικό δ. 90 20 α.

Αρσενικό οξύ, υδατικό δ. αραιωµένο 40 α.

αραιωµένο 60 α.

80 40 α.

80 60 α.

Σουλφονικό οξύ της ανθρακινόνης, 
υδατικό

αιώρηµα 30 α.

Asfluid Ι., υγρό - 20 -

Asfluid Ι., στεγνό (φιλµ) - 20 -

Βενζαλδεύδη, υδατικό δ. 0,1 60 -

Βενζίνη 100 60 µ.α.

Βενζόλιο 100 20 π.α.

Μίγµα βενζίνης - βενζολίου 80/20 20 π.α.

Βενζοϊκό οξύ, υδατικό δ. οποιαδήποτε 20 α.

οποιαδήποτε 40 α.

οποιαδήποτε 60 α.

Βενζοϊκό νάτριο έως 10 40 α.

υδατικό δ. έως 10 60 α.

36 60 α.

Μπύρα συνήθης εµπορίου 20 α.

Χρωστική µπύρας (Bierkuloer) συνήθης εµπορίου 60 α.

Όξινη θειώδης άλµη, περ. SO2 κορ. εν θερµώ 50 α.

Αντιδραστήριο Συγκέντρ. % Θέρµο 
κρ.

RAU 
-ΡΡ

Οξικός µόλυβδος, υδατικό δ. κορ. εν θερµώ 50 α.

αραιωµένο 40 α.

αραιωµένο 60 α.

κορεσµένο 60 α.

∆/µα υποχλωριώδους νατρίου, συνήθης -συγκ. 40 -

12,5% ενεργό χλώριο συνήθης -συγκ. 60 π.α.

Τετρααιθυλικός µόλυβδος 100 20 α.

Βόρακας, υδατικό δ. αραιωµένο 40 α.

αραιωµένο 60 α.

κορεσµένο 60 α.

Βορικό οξύ, υδατικό δ. αραιωµένο 40 α.

αραιωµένο 60 α.

κορεσµένο 60 α.

Οινοπνευµατώδες ποτό συνήθης εµπορίου 20 α.

Ατµοί βρώµιου ελάχιστη 20 µ.α.

Βρώµιο, υγρό 100 20 µ.α.

Υδροβρωµικό οξύ, υδατικό δ. έως 10 40 α.

έως 10 60 α.

48 60 α.

Βουτάνιο, αέριο 50 20 α.

Βουταδιένιο 100 60 -

Βουτανοδιόλη έως 100 20 -

Βουτανοδιόλη, υδατικό δ. έως 10 20 α.

έως 10 40 α.

έως 10 60 α.

Βουτανόλη έως 100 20 α.

έως 100 40 α.

έως 100 60 π.α.

βουτ-2-υνο-1,4-διόλη έως 100 40 -

Βουτυρικό οξύ, υδατικό δ. 20 20 α.

πυκνό 20 α.

Βουτυλένιο, υγρό 100 20 -

Οξικό βουτύλιο 100 20 π.α.

Βουτυλοφαινόλη 100 20 α.

Χλωριούχο ασβέστιο, υδατικό δ. αραιωµένο 40 α.

αραιωµένο 60 α.

κορεσµένο 60 α.

Νιτρικό ασβέστιο, υδατικό δ. 50 40 α.

Χλώριο, αέριο, ξηρό 100 20 µ.α.

Χλώριο, αέριο, υγρό 0,5 20 µ.α.

1 20 µ.α.

5 20 µ.α.

Χλωραµίνη,  υδατικό δ. αραιωµένο 20 -

Χλωροξικό οξύ (Μονό-) 100 40 α.

100 60 -

Χλωροξικό οξύ (Μονό-), υδατικό δ. 85 20 α.

Χλωρoµεθύλιο 100 20 -

Χλωρικό οξύ, υδατικό δ. 1 40 -

1 60 -

10 40 -

10 60 -

20 40 -

20 60 -
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Αντιδραστήριο Συγκέντρ. % Θέρµο 
κρ.

RAU 
-ΡΡ

Χλωροσουλφονικό οξύ 100 20 µ.α.

Χλωριωµένο νερό κορεσµένο 20 π.α.

Θειικό κάλιο-χρώµιο, υδατικό δ. αραιωµένο 40 α.

αραιωµένο 60 α.

κορεσµένο 60 -

Χρωµικό οξύ, υδατικό δ. έως 50 40 -

έως 50 60 π.α.

Χρωµικό οξύ/Θειϊκό οξύ/Νερό 50/15/35 40 µ.α.

50/15/35 60 µ.α.

Κλοφέν συνήθης εµπορίου 20 -

συνήθης εµπορίου 60 -

Κροτοναλδεύδη 100 20 α.

Κυανιούχο κάλιο, υδατικό δ. έως 10 40 α.

έως 10 60 α.

κορεσµένο 60 α.

Σουλφονωµένη λιπαρή αλκοόλη συνήθης εµπορίου 20 α.

συνήθης εµπορίου 60 α.

Κυκλοεξανόλη 100 20 α.

Κυκλοεξανόνη 100 20 α.

Densodrin W συνήθης εµπορίου 60 -

∆εξτρίνη, υδατικό δ. κορεσµένο 20 α.

18 60 α.

∆ιγλυκολικό οξύ, υδατικό δ. 30 60 α.

κορεσµένο 20 α.

∆ιµεθυλαµίνη,  υγρή 100 30 -

Λίπασµα ανόργανο, υδατικό δ. έως 10 40 α.

έως 10 60 α.

κορεσµένο 60 α.

Χλωριούχος σίδηρος (τρισθενής), 
υδατικό δ.

έως 10 40 α.

έως 10 60 α.

κορεσµένο 60 α.

Παγόµορφο οξικό οξύ 100 20 α.

100 40 α.

Ξύδι (από κρασί) συνήθης εµπορίου 40 α.

συνήθης εµπορίου 50 α.

συνήθης εµπορίου 60 α.

Οξικό οξύ, υδατικό δ. έως 25 40 α.

έως 25 60 α.

25-60 60 α.

80 40 α.

Οξικό οξύ, πρωτογενές 95 40 -

Οξικός ανυδρίτης 100 20 α.

100 40 π.α.

100 60 π.α.

Οξικός εστέρας 100 20 -

Σιδηροκυανυούχο κάλιο αραιωµένο 40 α.

Σιδηροκυανιούχο κάλιο, υδατικό δ. αραιωµένο 60 α.

κορεσµένο 60 α.

Λιπαρά οξέα 100 60 π.α.

Φθοριούχο αµµώνιο, υδατικό δ. έως 20 20 α.

έως 20 60 α.

Υδροφθορικό οξύ, υδατικό δ. έως 40 20 α.

40 60 α.

60 20 α.

70 20 α.

Αντιδραστήριο Συγκέντρ. % Θέρµο 
κρ.

RAU 
-ΡΡ

Φορµαλδεύδη, υδατικό δ. αραιωµένο 40 α.

αραιωµένο 60 α.

40 30 α.

Φωτογραφικά γαλακτώµατα οποιαδήποτε 40 -

Φωτογραφικοί εµφανιστές συνήθης εµπορίου 40 α.

Φωτογραφικά λουτρά στερέωσης συνήθης εµπορίου 40 α.

Φρέον 100 20 π.α.

Αµµωνιακό ύδωρ συνήθης 60 α.

∆εψικά εκχυλίσµατα, φυτικά συνήθης 20 α.

∆εψικά εκχυλίσµατα από κυττ. συνήθης 20 α.

Γλυκόζη,  υδατικό δ. κορεσµένο 20 α.

κορεσµένο 60 α.

Γλυκίνη, υδατικό δ. 10 40 α.

Γλυκόλη, υδατικό δ. συνήθης εµπορίου 60 α.

Γλυκολικό οξύ, υδατικό δ. 37 20 α.

Γλυκερίνη, υδατικό δ. οποιαδήποτε 60 α.

Ουρία, υδατικό δ. έως 10 40 α.

έως 10 60 α.

33 60 α.

Εξανοτριόλη συνήθης εµπορίου 60 α.

Άσβεστος χαρτοπολτού συγκ. διεργασίας 20 α.

συγκ. διεργασίας 60 α.

Θειική υδροξυλαµίνη, υδατικό δ. έως 12 35 α.

Υδροθειώδες, υδατικό δ. έως 10 40 α.

έως 10 60 α.

Καυστική ποτάσσα, υδατικό δ. έως 40 40 α.

έως 40 60 α.

50/60 60 α.

∆ιχρωµικό κάλιο, υδατικό δ. 40 20 α.

Βορικό κάλιο, υδατικό δ. 1 40 α.

1 60 α.

Βρώµικο κάλιο, υδατικό δ. έως 10 40 α.

Βρωµιούχο κάλιο, υδατικό δ. αραιωµένο 40 α.

αραιωµένο 60 α.

κορεσµένο 60 α.

Χλωριούχο κάλιο, υδατικό δ. αραιωµένο 40 α.

αραιωµένο 60 α.

κορεσµένο 60 α.

Χρωµικό κάλιο, υδατικό δ. 40 20 α.

Νιτρικό κάλιο, υδατικό δ. αραιωµένο 40 α.

αραιωµένο 60 α.

κορεσµένο 60 α.

Χλωρικό κάλιο, υδατικό δ. 1 40 α.

1 60 α.

Υπερµαγγανικό κάλιο, υδατικό δ. έως 6 20 α.

έως 6 40 α.

έως 6 60 α.

έως 18 40 -

Υπερθειικό κάλιο, υδατικό δ. αραιωµένο 40 α.

αραιωµένο 60 α.

κορεσµένο 40 α.

κορεσµένο 60 α.

Φθοριοπυριτικό οξύ, υδατικό δ. έως 32 60 -

Πυριτικό οξύ, υδατικό δ. οποιαδήποτε 60 α.
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Αντιδραστήριο Συγκέντρ. % Θέρµο 
κρ.

RAU 
-ΡΡ

Μαγειρικό αλάτι, υδατικό δ. αραιωµένο 40 α.

αραιωµένο 60 α.

κορεσµένο 60 α.

∆ιοξείδιο του άνθρακα, ξηρό 100 60 α.

∆ιοξείδιο του άνθρακα, υγρό οποιαδήποτε 40 α.

οποιαδήποτε 60 α.

∆ιοξείδιο του άνθρακα, υδατικό δ. 
κάτω από 8 atû

κορεσµένο 20 -

Λιπαρή αλκοόλη καρύδας 100 20 α.

100 60 π.α.

Κρεζόλη, υδατικό δ. έως 90 45 -

Φθοριούχος χαλκός, υδατικό δ. 2 50 α.

Θειικός χαλκός, υδατικό δ. αραιωµένο 40 α.

αραιωµένο 60 α.

κορεσµένο 60 α.

Λικέρ συνήθης 20 α.

εµπορίου

Χλωριούχο µαγνήσιο, υδατικό δ. αραιωµένο 40 α.

αραιωµένο 60 α.

κορεσµένο 60 α.

Θειικό µαγνήσιο, υδατικό δ. αραιωµένο 40 α.

αραιωµένο 60 α.

κορεσµένο 60 α.

Μηλεϊνικό οξύ, υδατικό δ. κορεσµένο 40 α.

κορεσµένο 60 α.

35 40 α.

Μελάσα συγκ. διεργασίας 20 α.

συγκ. διεργασίας 60 α.

Γλεύκος µελάσας συγκ. διεργασίας 60 α.

Mersol D συγκ. διεργασίας 40 -

Μεθυλική αλκοόλη 100 40 α.

100 60 α.

Μεθυλαµίνη,  υδατικό δ. 32 20 α.

Μεθυλενοχλωρίδιο 100 20 µ.α.

Μεθυλοσουλφονικό οξύ, υδατικό δ. έως 50 20 α.

έως 50 40 α.

100 40 -

100 60 -

Γάλα συνήθης 20 α.

εµπορίου

Γαλακτικό οξύ, υδατικό δ. έως 10 40 α.

έως 10 60 α.

90 60 α.

Μίγµα οξέων Ι  
(Θειικό οξύ/ Νιτρικό οξύ/Νερό)

48/49/3 20 µ.α.

48/49/3 40 µ.α.

50/50/0 20 µ.α.

50/50/0 40 µ.α.

10/20/70 50 π.α.

10/87/3 20 µ.α.

50/31/19 30 µ.α.

Mowilith D συνήθης 20 -

εµπορίου

Καυστική σόδα, υδατικό δ. έως 40 40 α.

έως 40 60 α.

50/60 60 α.

Αντιδραστήριο Συγκέντρ. % Θέρµο 
κρ.

RAU 
-ΡΡ

Όξινο θειώδες νάτριο, υδατικό δ. αραιωµένο 40 α.

αραιωµένο 60 α.

κορεσµένο 60 α.

Χλωρικό νάτριο, υδατικό δ. έως 10 40 α.

έως 10 60 α.

κορεσµένο 60 α.

Χλωριώδες νάτριο, υδατικό δ. 50 20 α.

αραιωµένο 60 µ.α.

Υποχλωριώδες νάτριο, υδατικό δ. αραιωµένο 20 α.

Nekal BX, υδατικό δ. αραιωµένο 40 -

αραιωµένο 60 -

Θειικό νικέλιο, υδατικό δ. αραιωµένο 40 α.

αραιωµένο 60 α.

κορεσµένο 60 α.

Νικοτίνη, υδατικό δ. συνήθης -συγκ. 20 -

Σκευάσµατα νικοτίνης, υδατικό δ. συνήθης -συγκ. 20 -

Νιτρώδη αέρια πυκνό 20 α.

πυκνό 60 -

Κρεόζοτο οπωροφόρων δένδρων, 
υδατικό δ.

συνήθης -συγκ. 20 -

Πολτός φρούτων συγκ. διεργασίας 20 α.

Έλαια και λίπη συνήθης εµπορίου 60 π.α.

Ελαϊκό οξύ συνήθης εµπορίου 60 π.α.

Ατµίζον θειικό οξύ 10 20 µ.α.

Ατµοί θεϊκού οξέος µικρή 20 π.α.

υψηλή 20 µ.α.

Οξαλικό οξύ, υδατικό δ. αραιωµένο 40 α.

αραιωµένο 60 α.

κορεσµένο 60 α.

Όζον 100 20 π.α.

10 30 α.

Λιπαρό οξύ αµυγδάλου 
λαχανοφοίνικα

100 60

Παραφινικά γαλακτώµατα συνήθης εµπορίου 20 -

συνήθης εµπορίου 40 -

Φαινόλη,  υδατικό δ. έως 90 45 α.

1 20 -

Φαινυλυδραζίνη 100 20 π.α.

100 60 -

Υδροχλωρική φαινυλυδραζίνη, κορεσµένο 20 -

υδατικό δ. κορεσµένο 60 -

Φωσγένιο, υγρό 100 20 µ.α.

Φωσγένιο, αέριο 100 20 π.α.

100 60 π.α.

Πεντοξείδιο του φωσφόρου 100 20 α.

Φωσφορικό οξύ, υδατικό δ. έως 30 40 α.

έως 30 60 α.

40 60 α.

80 20 α.

80 60 α.

Τριχλωριούχος φώσφορος 100 20 α.

Φωσφίνη 100 20 -

Πικρικό οξύ, υδατικό δ. 1 20 α.

Ποτάσα, υδατικό δ. κορεσµένο 40 -

Προπάνιο, υγρό 100 20 -
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Αντιδραστήριο Συγκέντρ. % Θέρµο 
κρ.

RAU 
-ΡΡ

Προπάνιο, αέριο 100 20 -

Προπαργυλική αλκοόλη, υδατικό δ. 7 60 α.

Ramasite συνήθης εµπορίου 20 -

συνήθης εµπορίου 40 -

Γαλάκτωµα βοείου λίπους, 
σουλφουρωµένο

συνήθης εµπορίου 20 -

Αέρια καβουρδίσµατος, ξηρά οποιαδήποτε 60 α.

Νιτρικό οξύ, υδατικό δ. έως 30 50 α.

30/50 50 µ.α.

98 20 µ.α.

98 60 µ.α.

Υδροχλωρικό οξύ, υδατικό δ. έως 30 40 α.

έως 30 60 α.

πάνω από 30 20 α.

πάνω από 30 60 α.

Οξυγόνο οποιαδήποτε 60 -

∆ιοξείδιο του θείου, ξηρό οποιαδήποτε 60 α.

∆ιοξείδιο του θείου,  
υγρό και υδατικό δ.

οποιαδήποτε 40 α.

50 50 α.

οποιαδήποτε 60 α.

∆ιοξείδιο του θείου, υδατικό δ. κάτω 
από 8 atû

κορεσµένο 20 -

∆ιοξείδιο του θείου, υγρό 100 -10 -

100 20 α.

100 60 α.

∆ισουλφίδιο του άνθρακα 100 20 π.α.

Μονοθειούχο νάτριο, υδατικό δ. αραιωµένο 40 α.

αραιωµένο 60 α.

κορεσµένο 60 α.

Θειικό οξύ, υδατικό δ. έως 40 40 α.

έως 40 60 α.

70 20 α.

70 60 π.α.

80-90 40 π.α.

96 20 α.

96 60 µ.α.

Υδρόθειο, ξηρό 100 60 α.

Υδρόθειο, υδατικό δ. κορ. εν θερµώ 40 α.

κορ. εν θερµώ 60 α.

Νερό θαλάσσης - 40 α.

- 60 α.

Σαπωνοδιάλυµα, υδατικό δ. συµπυκνωµένο 20 α.

συµπυκνωµένο 60 α.

Νιτρικός άργυρος, υδατικό δ. έως 8 40 α.

έως 8 60 α.

Σόδα, υδατικό δ. αραιωµένο 40 α.

αραιωµένο 60 α.

κορεσµένο 60 α.

Αλκοόλη σπερµατικού ελαίου συνήθης εµπορίου 20 -

Οξέα λουτρού ινοποίησης, περ. CS2 0,01 52 -

0,02 52 -

0,07 52 -

Άµυλο,  υδατικό δ. οποιαδήποτε 40 α.

οποιαδήποτε 60 α.

Αντιδραστήριο Συγκέντρ. % Θέρµο 
κρ.

RAU 
-ΡΡ

Αµυλοσιρόπιο συγκ. διεργασίας 60 α.

Στεαρικό οξύ 100 60 π.α.

Γλεύκος παραγωγής µαγιάς συγκ. διεργασίας 40 α.

συγκ. διεργασίας 60 α.

Λίπος 100 20 α.

100 60 α.

Tanigan extra Α, υδατικό δ. οποιαδήποτε 20 -

Tanigan extra Β, υδατικό δ. οποιαδήποτε 20 -

Tanigan extra D, υδατικό δ. κορεσµένο 40 -

κορεσµένο 60 -

Tanigan F, υδατικό δ. κορεσµένο 60 -

Tanigan U, υδατικό δ. κορεσµένο 40 -

κορεσµένο 60 -

Τετραχλωράνθρακας, τεχνικός 100 20 µ.α.

Θειονυλοχλωρίδιο 100 20 µ.α.

Τολουόλη 100 20 µ.α.

∆εξτρόζη, υδατικό δ. κορεσµένο 20 α.

κορεσµένο 60 α.

Τριαιθανολαµίνη 100 20 α.

Τριχλωροαιθυλένιο 100 20 µ.α.

Trilone (τριαµσινολόνη) συνήθης εµπορίου 60 -

Τριµεθυλοπροπάνιο, υδατικό δ. έως 10 40 -

έως 10 60 -

συνήθης εµπορίου 40 α.

συνήθης εµπορίου 60 α.

Υπερχλωρικό οξύ, υδατικό δ. έως 10 40 α.

έως 10 60 α.

κορεσµένο 60 -

Ούρα κανονική 40 α.

κανονική 60 α.

Οξικό βινύλιο 100 20 α.

Παραφινική αλκοόλη 100 60 π.α.

Νερό 100 40 α.

100 60 α.

Υδρογόνο 100 60 α.

Υπεροξείδιο του υδρογόνου, υδατικό 
δ.

έως 30 20 α.

έως 20 50 α.

Μπράντυ συνήθης εµπορίου 20 α.

Κρασιά, κόκκινο και άσπρο συνήθης εµπορίου 20 α.

Τρυγικό οξύ, υδατικό δ. έως 10 40 α.

έως 10 60 α.

κορεσµένο 60 α.

Ξυλόλη 100 20 µ.α.

Χλωριούχος ψευδάργυρος,  
υδατικό δ.

αραιωµένο 40 α.

αραιωµένο 60 α.

κορεσµένο 60 α.

Θειικός ψευδάργυρος, υδατικό δ. αραιωµένο 40 α.

αραιωµένο 60 α.

κορεσµένο 60 α.

Χλωριούχος κασσίτερος (δισθενής), 
υδατικό δ.

αραιωµένο 40 α.

αραιωµένο 60 α.

κορεσµένο 60 α.
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Αντιδραστήριο Συγκέντρ. % Θέρµο 
κρ.

RAU 
-ΡΡ

Κιτρικό οξύ, υδατικό δ. έως 10 40 α.

έως 10 60 α.

κορεσµένο 60 α.
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2 540-1900, santiago@rehau.com  RI: Jakarta, Tel.: +62 21 5275177, jakarta@rehau.com  RO: Bacau, Tel.: +40 234 512066, bacau@rehau.com  Bukarest, Tel.: +40 21 2665180, bucuresti@rehau.com  Cluj, Tel.: +40 264 415211,
clujnapoca@rehau.com  ROK: Seoul, Tel.: +82 2 5011656, seoul@rehau.com  RUS: Jekatarinburg, Tel.: +7 343 3777344, jekatarinburg@rehau.com  Krasnodar, Tel.: +7 861 2103636, krasnodar@rehau.com  Moskau, Tel.: +7 495
9375250, moscow@rehau.com  Nishnij Nowgorod, Tel.: +7 8312 786927, nishnijnowgorod@rehau.com  Nowosibirsk, Tel.: +7 383 2000353, nowosibirsk@rehau.com  Rostow am Don, Tel.: +7 8632 978444, rostow@rehau.com
Samara, Tel.:+7 8462 702590, samara@rehau.com  St. Petersburg, Tel.: +7 812 7187501, stpetersburg@rehau.com  S: Õrebro, Tel.: +46 19 2064-00, oerebro@rehau.com  SCG: Belgrad, Tel.: +3 81 11 3770-300,
beograd@rehau.com  SGP: Singapore, Tel.: +65 63926006, singapore@rehau.com  SK: Bratislava, +4 21 2 682091-10, bratislava@rehau.com  T: Bangkok, Tel.: +66 2 7443155, bangkok@rehau.com  TR: Ankara, Tel.: +90 312
4726950, ankara@rehau.com  Istanbul, Tel.: +90 212 35547-00, istanbul@rehau.com  Izmir, Tel.: +90 232 4458525, izmir@rehau.com  UA: Dnepropetrowsk, Tel.: +380 56 3705028, dnepropetrowsk@rehau.com  Kiew, Tel.: +380
44 4677710, kiew@rehau.com  Odessa, Tel.: +380 48 7860167, odessa@rehau.com  USA: Chicago, Tel.: +1 630 317 3500, chicago@rehau.com  Dallas, Tel.: +1 972 270 2322, dallas@rehau.com  Detroit, Tel.: +1 248 848 9100,
detroit@rehau.com  Grand Rapids,Tel.: +1 616 285 6867, grandrapids@rehau.com  Greensboro, Tel.: +1 336 852 2023, greensboro@rehau.com  Los Angeles, Tel.: +1 951 549 9017, losangeles@rehau.com  Minneapolis, Tel.: +1
763 585 1380, minneapolis@rehau.com  VRC: Guangzhou, Tel.: +86 20 87760 343, guangzhou@rehau.com  Peking, Tel.: +86 10 84562 904, beijing@rehau.com  Shanghai, Tel.: +86 21 6355 1155, shanghai@rehau.com  ZA:
Durban, Tel.: +27 31 70130 50, durban@rehau.comJohannesburg, Tel.: +27 11 201-1300, johannesburg@rehau.com
For European exporting companies and if there is no sales office in your country please contact: Export Sales Office, Tel.: +49 9131 9250, export.sales.office@rehau.com

Εάν προβλέπεται σκοπός χρήσης διαφορετικός από τον περιγραφόµενο στις εκάστοτε
ισχύουσες Τεχνικές Πληροφορίες, ο χρήστης θα πρέπει να επικοινωνήσει µε τη REHAU και 
να λάβει ρητώς την έγγραφη συγκατάθεση της REHAU πριν από τη χρήση. Σε περίπτωση 
παράλειψης αυτής της ενέργειας, ο εκάστοτε χρήστης αναλαµβάνει την πλήρη ευθύνη 
της χρήσης. Σε αυτήν την περίπτωση, η εφαρµογή, χρήση και επεξεργασία των προϊόντων 
βρίσκεται εκτός της δυνατότητας ελέγχου από µέρους της REHAU. Ωστόσο, σε περίπτωση 
που τεθεί θέµα ευθύνης, περιορίζεται σε όλες τις ζηµίες στην αξία των εµπορευµάτων που 
παραδίδονται από εµάς και χρησιµοποιούνται από εσάς. Τυχόν αξιώσεις που απορρέουν από 
υφιστάµενες δηλώσεις εγγύησης ακυρώνονται σε περίπτωση οποιασδήποτε χρήσης η οποία 
δεν περιγράφεται στις Τεχνικές Πληροφορίες.

Το παρόν έγγραφο προστατεύεται από δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας. Με την επιφύλαξη 
παντός δικαιώµατος, ιδίως της µετάφρασης, της ανατύπωσης, της λήψης εικόνων, της 
αναµετάδοσης, της αναπαραγωγής µε φωτοµηχανικό ή άλλο τρόπο και της αποθήκευσης σε 
συστήµατα επεξεργασίας δεδοµένων.
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ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ REHAU
A: Λιντζ, Τηλ.: +43 7229 73658, linz@rehau.com Βιέννη, Τηλ.: +43 2236 24684, wien@rehau.com AUS: Αδελαϊδα, Τηλ.+61 8 82990031, adelaide@rehau.com Μπρίσμπεϊν, Τηλ.: +61 7 38897522 
brisbane@rehau.com Μελβούρνη, Τηλ.: +61 3 95875544, melbourne@rehau.com Περθ, +61 8 93372300, perth@rehau.com Σίντνεϋ, Τηλ.: +61 2 97481788, sydney@rehau.com B: Βρυξέλες, Τηλ.: +32 16 
3999-11, bruxelles@rehau.com BG: Σόφια, Τηλ.: +359 2 96557- 71, sofia@rehau.com BIH: Σεράγεβο, Τηλ.: +387 33 475-500, sarajevo@rehau.com BR: Arapongas, Τηλ.: +55 43 32742004, arapongas@rehau.
com Caxias do Sul, Τηλ.:+ 55 54 32146606, caxiasdosul@rehau.com Mirassol, Τηλ.: +55 17 32535190, mirassol@rehau.com Σάο Πάολο, Τηλ.: +55 11 461339- 22, saopaulo@rehau.com BY: Μινσκ, Τηλ.: 
+375 17 2350228, minsk@rehau.com CDN: Moncton, Τηλ.: +1 506 5382346, moncton@rehau.com Μόντρεαλ, Τηλ.: +1 514 9050345, montreal@rehau.com St. John’s, Τηλ.: +1 709 7473909, stjohns@rehau.
com Τορόντο, Τηλ.: +1 905 3353284, toronto@rehau.com Βανκούβερ, Τηλ.: +1 604 6264666, vancouver@rehau.com Γουίνιπεγκ, Τηλ.: +1 204 6972028, winnipeg@rehau.com CH: Βέρνη, Τηλ.: +41 31 7202-
120, bern@rehau.com Vevey, Τηλ.: + 41 21 94826-36, vevey@rehau.com Ζυρίχη, Τηλ.: +41 44 83979-79, zuerich@rehau.com CZ: Brünn, Τηλ.: +420 547 425- 580, brno@rehau.com Πράγα, Τηλ.: +420 2 
72190-111, praha@rehau.com D: Βερολίνο, +49 30 66766-0, berlin@rehau.com Bielefeld, Τηλ.: +49 521 20840-0, bielefeld@rehau.com Μπόχουμ, Τηλ.: +49 234 68903-0, bochum@rehau.com Φρανκφούρτη, 
Τηλ.: +49 6074 4090-0, frankfurt@rehau.com Αμβούργο, Τηλ.: +49 40 733402-0, hamburg@rehau.com Ανόβερο, Τηλ.: +49 5136 891-0, hannover@rehau.com Λειψία, Τηλ.: +49 34292 82-0, leipzig@rehau.
com Μόναχο, Τηλ.: +49 8102 86-0, muenchen@rehau.com Νυρεμβέργη, Τηλ.: +49 9131 93408-0, nuernberg@rehau.com Στουτγάρδη, Τηλ.: +49 7159 1601-0, stuttgart@rehau.com DK: Κοπεγχάγη, Τηλ.: +45 
46 7737-00, kobenhavn@rehau.com E: Βαρκελώνη, Τηλ.: +34 93 63535 00, barcelona@rehau.com Μπιλμπάο, Τηλ.: +34 94 45386-36, bilbao@rehau.com Μαδρίτη, Τηλ.: +34 91 6839425, madrid@rehau.
com EST: Ταλλίν, Τηλ.: +372 6 2839-32, tallinn@rehau.com F: Agen, Τηλ.: +33 553695869, agen@rehau.com Λυών, Τηλ.: +33 472026-300, lyon@rehau.com Παρίσι, Τηλ.: +33 1 348364 50, paris@rehau.
com Rennes, Τηλ.: +33 2 996521-30, rennes@rehau.com St. Avold, Τηλ.: +33 3879177-00, stavold@ rehau.com FI: Ελσίνκι, Τηλ.: +358 9 877099-00, helsinki@rehau.com GB: Μπέρμιγχαμ, Τηλ.: +44 121 
34423 00, birmingham@rehau.com Γλασκόβη, Τηλ.: +44 1698 503 700, glasgow@rehau.com Μάντσεστερ, Τηλ.: +44 161 7777-400, manchester@rehau.com Slough, Τηλ.: +44 1753 5885-00, slough@rehau.
com GE: Τιφλίδα, Τηλ.: +995 32 559909, tbilisi@rehau.com GR: Αθήνα, Τηλ.: +30 210 6682-500, athens@rehau.com H: Βουδαπέστη, Τηλ.:+36 23 5307-00, budapest@rehau.com HK: Χονγκ Κονγκ, Τηλ.: 
+8 52 28987080, hongkong@rehau.com HR: Ζάγκρεμπ, Τηλ.: +3 85 1 3886998, zagreb@rehau.com I: Μιλάνο, Τηλ.: +39 02 95941-1, milano@rehau.com Pesaro, Τηλ.: +39 0721 2006-11, pesaro@rehau.
com Ρώμη, Τηλ.: +39 06 900613-11, roma@rehau.com Τρεβίζο, Τηλ.: +39 0422 7265-11, treviso@rehau.com IND: Νέο Δελχί, Τηλ.: +91 11 30948602, newdelhi@rehau.com Μουμπάι, Τηλ.: +91 22 55922929, 
mumbai@rehau.com IRL: Δουβλίνο, Τηλ.: +353 1 816502-0, dublin@rehau.com J: Οσάκα, Τηλ.: +81 3 57962102, osaka@rehau.com KAS: Almaty, Τηλ.: +7 3272 461943, almaty@rehau.com LT: Βίλνιους, 
Τηλ.: +3 705 24614-00, vilnius@rehau.com LV: Ρίγα, Τηλ.: +3 71 7 609080, riga@rehau.com MK: Σκόπια, Τηλ.: +3 892 2402-670, skopje@rehau.com MEX: Μεξικό, Τηλ.: +52 461 61880-00, mexico@rehau.
com Μοντερρέι, Τηλ.: +52 81 81210-130, monterrey@rehau.com N: Όσλο, Τηλ.: +47 22 5141-50, oslo@rehau.com NL: Nijkerk, Τηλ.: +31 33 24799-11, nijkerk@rehau.com NZ: Ώκλαντ, Τηλ.: +64 9 2712715, 
auckland@rehau.com P: Λισσαβόνα, Τηλ.: +3 51 21 94972-20, lisbao@rehau.com PE: Λίμα, Τηλ.: +51 1 2261713, lima@rehau.com PL: Danzig, Τηλ.: +48 58 668 59 60, gdynia@rehau.com Κατοβίτσε, 
Τηλ.: +48 32 7755-100, katowice@rehau.com Posen, Τηλ.: +48 61 849-8400, poznan@rehau.com Βαρσοβία, Τηλ.: +48 22 519-7300, warszawa@rehau.com RA: Μπουένος Άιρες, Τηλ.: +54 11 489860-00, 
buenosaires@rehau.com RC: Ταϊπέι, Τηλ.: +886 2 25861210, taipei@rehau.com RCH: Σαντιάγκο, Τηλ.: +56 2 540-1900, santiago@rehau.com RI: Τζακάρτα, Τηλ.: +62 21 5275177, jakarta@rehau.com RO: 
Μπακάου, Τηλ.: +40 234 512066, bacau@rehau.com Βουκουρέστι, Τηλ.: +40 21 2665180, bucuresti@rehau.com Cluj, Τηλ.: +40 264 415211, clujnapoca@rehau.com ROK: Σεούλ, Τηλ.: +82 2 5011656, 
seoul@rehau.com RUS: Εκατερίνεμπουργκ, Τηλ.: +7 343 3777344, jekatarinburg@rehau.com Κρασνοντάρ, Τηλ.: +7 861 2103636, krasnodar@rehau.com Μόσχα, Τηλ.: +7 495 9375250, moscow@rehau.
com Νίζνι Νόβγκοροντ, Τηλ.: +7 8312 786927, nishnijnowgorod@rehau.com Νοβοσιμπίρσκ, Τηλ.: +7 383 2000353, nowosibirsk@rehau.com Rostow am Don, Τηλ.: +7 8632 978444, rostow@rehau.com 
Σαμάρα, Τηλ.:+7 8462 702590, samara@rehau.com Αγ. Πετρούπολη, Τηλ.: +7 812 7187501, stpetersburg@rehau.com S: Õrebro, Τηλ.: +46 19 2064-00, oerebro@rehau.com SCG: Βελιγράδι, Τηλ.: +3 
81 11 3770-300, beograd@rehau.com SGP: Σιγκαπούρη, Τηλ.: +65 63926006, singapore@rehau.com SK: Μπρατισλάβα, +4 21 2 682091-10, bratislava@rehau.com T: Μπανκόγκ, Τηλ.: +66 2 7443155, 
bangkok@rehau.com TR: Άγκυρα, Τηλ.: +90 312 4726950, ankara@rehau.com Κωνσταντινούπολη, Τηλ.: +90 212 35547-00, istanbul@rehau.com Σμύρνη, Τηλ.: +90 232 4458525, izmir@rehau.com UA: 
Dnepropetrowsk, Τηλ.: +380 56 3705028, dnepropetrowsk@rehau.com Κίεβο, Τηλ.: +380 44 4677710, kiew@rehau.com Οδησσός, Τηλ.: +380 48 7860167, odessa@rehau.com USA: Σικάγο, Τηλ.: +1 630 317 
3500, chicago@rehau.com Ντάλας, Τηλ.: +1 972 270 2322, dallas@rehau.com Ντιτρόιτ, Τηλ.: +1 248 848 9100, detroit@rehau.com Grand Rapids,Τηλ.: +1 616 285 6867, grandrapids@rehau.com Greensboro, 
Τηλ.: +1 336 852 2023, greensboro@rehau.com Λος Άντζελες, Τηλ.: +1 951 549 9017, losangeles@rehau.com Μινεάπολις, Τηλ.: +1763 585 1380, minneapolis@rehau.com VRC: Guangzhou, Τηλ.: +86 20 
87760 343, guangzhou@rehau.com Πεκίνο, Τηλ.: +86 10 84562 904, beijing@rehau.com Σαγκάη, Τηλ.: +86 21 6355 1155, shanghai@rehau.com ZA: Ντούρμπαν, Τηλ.: +27 31 70130 50, durban@rehau.com, 
Γιοχάνεσμπουργκ, Τηλ.: +27 11 201-1300, johannesburg@rehau.com
Για εξαγωγικές εταιρείες στην Ευρώπη και εάν δεν υπάρχει γραφείο πωλήσεων στη χώρα σας, επικοινωνήστε: Γραφείο Εξαγωγών-Πωλήσεων, Τηλ.: +49 9131 9250, export.sales.office@rehau.com


