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1 RAUPIANO PLUS  

Информация и указания за 
безопасност 

 

Указания за настоящата техническа информация 

Валидност 
Тази техническа информация важи за Австрия, 

Навигация 
За да намерите целенасочено информация, техническата 

информация е структурирана по следния начин: 
Бързият достъп до отделните глави се гарантира чрез маркер. 
В началото на всяка глава ще намерите детайлно съдържание с 

йерархични заглавия и съответния номер на страница.  

  

 

Във връзка с вашата сигурност и с правилната употреба на  

нашите продукти, моля проверявайте редовно дали съществува 

нова версия на предоставената техническа информация. 

Актуалната дата на техническата информация винаги е 

разположена в долният ляв край на корицата. Актуална 

техническа информация ще получите от вашият търговец на 

REHAU, специализираните търговци на едро, както и от интернет 

на адрес www.rehau.at   
 

Пиктограми и лога

Указания за безопасност 

Правно указание 

Информация 

Информация в интернет 

Вашите предимства 



 ___________  

С оглед на Вашата лична безопасност, както и тази на други лица, 

преди да започнете работа внимателно прочетете указанията за 

работа и съветите за безопасност. Съхранявайте инструкциите за 

работа, за да ги имате на разположение. 

- Ако не сте разбрали инструкциите за безопасност или за 

отделните монтажи или пък те не са Ви ясни, обърнете се към 

търговското представителство на REHAU. 

 

Работно облекло 
- Носете предпазни очила, подходящо предпазно облекло, 

предпазни обувки и ако имате дълга коса, носете мрежичка за 

коса. 

- Не носете дълги дрехи или украшения, те могат да бъдат 

захванати от движещи се части. 

- Носете защитна каска, когато се извършват монтажни работи на 

нивото на главата или над главата . 

 

 

Общи предпазни мерки 

 
- Спазвайте общовалидните  предпазни мерки и наредби за 

безопасност при инсталацията на тръбопроводни инсталации.  

- Поддържайте вашето работно място чисто и без наличие на 

предпоставки за възникване на увреждане.  

- Осигурете достатъчно осветление на вашето работно място. 

- Да няма достъп на деца и домашни животни, както и 

неправоимащи лица до инструментите и монтажните места. 

Това важи особено при саниране на обитаеми участъци от дома. 

- Използвайте само тези компоненти, които са предвидени за 

съответната REHAU тръбна система. Използването на различни 

за системата компоненти или употребата на инструменти, които 

не съответстват на REHAU инсталационната система може да 

доведе до злополука или възникване на други опасности. 

-  

 

 
По време на монтаж 
- Прочетете и спазвайте винаги съответното ръководство за 

работа на използваният монтажен инструмент REHAU, 

- Ножиците да тръби REHAU имат остър ръб. Съхранявайте и 

използвайте ножиците така, че да не възникне опасност от 

злополука, 

- При удължаване на тръбите спазвайте безопасното 

разстояние между държащата ръка и режещият инструмент, 

- По време на процеса на рязане никога не навлизайте в зоната на 

рязане на инструмента или на движещи се части, 

- По време на поддръжка и преоборудване и при смяна на 

монтажното място изключете кабелите от електрическата мрежа и 

се подсигурете срещу непредвидено включване 

 

 

Противопожарна защита 
Много стриктно спазвайте противопожарните наредби, както и 

съответните строителни правила и наредби, особено: 
- При проникване на пожарни участъци  

- За помещения, които подлежат на Директивите на страните-членки. 

 

 

 

Личностни предпоставки 
- Монтажът на нашите системи трябва да се извършва само  

от оторизирани или обучени лица. 

- Електромонтажните дейности или електроразпределение трябва  

да се извършва само от оторизирани или обучени лица. 
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2 RAUPIANO PLUS  

Описание на системата  

2.1      Функция 2.1.2   Големи обекти 

RAUPIANO PLUS е универсална шумоизолираща канализационна 

система за безнапорно извеждане на битови отпадни води съгласно 

ÖNORM EN 12056 и ÖNORM B 2501. Може да се прилага както за 

еднофамилни къщи, така и за големи обекти като универсална 

канализационна система. 

RAUPIANO PLUS се включи в номиналните диаметри от DN 40 до 

DN 160. Системата е обхваната чрез обширна програма за фасонни 

части и закрепване. Отличава се чрез следните параметри: 

  

- Добър дизайн и съответна оптика  

- Отлични шумоизолиращи свойства 
 

- Специални, патентовани от REHAU закрепвания с цел 

редуциране на преноса на шум през телата  

- Материал на фасонните части и тръбите с голяма шумоизолация  

- Увеличаване изолирането на шума, предаван по въздуха в 

извити участъци чрез частични уплътнени в стената  
 

- Оптимални плъзгащи свойства на вътрешния слой за редуциране 

на опасността от запушване.  

- Отлична издръжливост на студ, устойчивост до   -10°C 

- Висока UV-устойчивост, възможно е складиране на открито до 2 

години  

- Висока издръжливост на удар  – здрави при транспорт, 

складиране и на строителния обект  

 

2.1.1   Жилищно строителство 

RAUPIANO PLUS е универсална шумоизолираща канализационна 

система за безнапорно извеждане на битови отпадни води според 

ÖNORM EN 12056 и ÖNORM B 2501 за високо строителство, както   

за стандартни канализации без изискване за шумозащита, така и за 

инсталации с високи изисквания по отношение на шума. (VDI-

Директива 4100), например при: 
- Еднофамилни къщи 

- Многофамилни къщи 

- Жилищни инсталации 

RAUPIANO PLUS може да се прилага за обекти с високи изисквани 

по отношение на шумозащитата (VDI-Директива 4100). Чрез своите 

шумоизолиращи свойства RAUPIANO PLUS е особено подходяща 

система за:  
- хотели 

- офис сгради 

- болници 

RAUPIANO PLUS отговаря на нарастващата потребност на хората за 

спокойствие и почивка и гарантира висок жизнен комфорт.  

Диаметърът на тръбите и фасонните части съгласно ÖNORM EN 

1451 има стандартни номинални диаметри, така че да се извършва 

безпроблемен преход на HT съгласно ÖNORM EN 1451 респ. KG 

според ÖNORM EN 1401, без да се налага използване на преходни 

детайли.  

2.1.3 Големи кухни 

RAUPIANO PLUS е подходяща като събирателна канализация за 

отпадни води от големи кухни, съдържащи мазнини, като ги отвежда 

до филтъра за мазнини. 

При по-отдалечени филтри за мазнини може да се наложи 

използването на паралелно нагряване на тръбопровода. По този 

начин могат да се избегнат мазни отлагания. Температурата на 

нагряване за синтетичните тръби не трябва да надвишава 45 °C.  

2.1.4 Специални приложения 

Въз основа на своите отлични шумоизолиращи свойства, и в 

резултат на оптимирания гладък вътрешен слой  RAUPIANO PLUS е 

подходяща система също и за тръбопроводи на централни прахови 

инсталации. 

REHAU предлага централна прахосмукачна система VACUCLEAN, 

която се състои от централна смукателна единица, тръбопроводи и 

фасонни части, крепежни елементи, както и смукателни розетки. За 

повече информация прочетете техническите параметри на 

VACUCLEAN или в интернет на страница www.rehau.at . 
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2.2     Област на приложение  

 
При крайни тръби на въздуховоди да не се използва RAUPIANO 

PLUS, а устойчивите на UV- лъчи тръби. 

 
 

 
При инсталацията на домашни канализационни системи спазвайте 

общовалидните наредби за полагане, инсталация, мерки за 

безопасност и аварии, както и указанията на настоящата 

техническа информация. 

 

Области на приложение, които не са посочени в тази техническа 

информация (особени приложения), могат да бъдат обсъдени с 

нашия приложно-технически отдел. Обърнете се към вашият офис 

на REHAU. 

Фиг. 2-1    RAUPIANO PLUS Тръби и Фасонни части 

Шумоизолиращата домашна канализационна система RAUPIANO PLUS е 

замислена за мощни канализационни системи съгласно ÖNORM EN 

12056 и ÖNORM B 2501 в рамките на сградите и е одобрена от 

Немският институт за строителна техника (DIBt) Берлин (ABZ-42.1-223). 

Тръбите, фасонните части и уплътняващите елементи са приложими до 

95 °C ( за кратко време). Те са подходящи за отвеждане на химически 

агресивни отпадни води с pH-от 2 (кисело) до 12 (основно). 

Поведението им при пожар отговаря на B2 – нормално възпламеними 

съгл. DIN 4102. Тръбните връзки са устойчиви на вътрешно водно 

свръхналягане от 0,5 bar (5 m воден стълб). 

Тръбите и фасонните  части не трябва да се използват за: 
- тръбопроводи, които са подложени на постоянно 

натоварване на повече от 90 °C ( за кратко време 95 °C) 

- тръбопроводи, които отвеждат бензин или бензолсъдържащи  

 отпадни води 

- тръбопроводи в приземни участъци 

- тръбопроводи на открито 

За приложение в области, при които по време на полагането са типични 

температури под -10°C, съгласно ÖNORM EN 1451 се изискват 

допълнителни тестове. RAUPIANO PLUS издържа тестовете, и за тези 

региони съгласно ÖNORM EN 1451 и ÖNORM EN 1411 трябва да се 

използват тръби обозначени с „Eiskristall” (снежинка). 

 



2.3      Изграждане на тръби 2.4     Тръбни фасонни части 

Модерните тръбни системи в днешно време имат многослойна 

структура. По този начин целево се постигат желаните свойства на 

тръбите и се съгласуват към съответни изисквания. 

RAUPIANO PLUS има трислоен строеж на стената. Този строеж тип 

"сандвич" отговаря на модерните принципи на конструиране. 

Всеки слой е от изключително значение спрямо цялостната 

функция на една надеждно работеща тръбна система. 

Многослойният строеж води до повишена устойчивост на тръбите. 

Технически желани свойства могат целенасочено да се 

оптимират. 

В зони на смяна на посоката съществува опасност за тръбната 

система да възникнат локални трептения при критични състояния на 

канализацията. Това може да повлияе отрицателно върху 

шумотехническите свойства. 

За да се минимизира този ефект и да се противодейства на 

негативните влияния, в тези критични участъци на дъгата бе 

предприето целенасочено оптимиране на номиналния диаметър 

DN 90 до DN 125. По този начин се стабилизира 

шумотехническото поведение, редуцира се възникването на шум 

в тялото и с това се достига високо изолиране на шумовете в 

зоната на напора. 

  

 

 
- RAUPIANO PLUS – здрави при транспорт, складиране и на 

строителният обект 

- Устойчивост на чупливост до  -10°C  

- Възможно е складиране на открито до 2 години 

- Оптимални хидравлични съотношения. Отлагания и 

инкрустации са надеждно избегнати 

- Неизменно връх при шумозащитата 

Тези добри свойства са постигнати чрез трипластната структура 

на тръбите и специалното адаптиране на всеки отделен слой 

спрямо съответната  необходимост: 
- Висока устойчивост на формата 

- Отлична устойчивост на удар и студ на външният слой 

- Повишена устойчивост на UV-лъчи 

- Устойчив на надраскване, гладък вътрешен слой 

- Много твърд среден слой от минерално подсилен PP 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 2-2   Структура на тръбите  RAUPIANO PLUS                  Фиг. 2-3   RAUPIANO PLUS дъга, с подсилена напорна зона 
 

Устойчив на удар, твърд 
външен слой от PP 

Устойчив на износване, 
гладък вътрешен слой от PP 

Високоустойчив среден слой от 
минерално подсилен PP 



2.5     Шумоизолация 2.6  Компоненти на системата 

Шумоизолиращата домашна канализационна система RAUPIANO 

PLUS за централна област на сградната техника гарантира качество, 

спокойствие и жилищен комфорт. При практически замервания на 

административно признатият Fraunhofer-Институт за строителна 

физика, Щутгарт RAUPIANO PLUS достигна ниво на звуково 

налягане, което се намира под най-строгите изисквания на VDI-

Директива 4100. 

 

 
- Отлична шумоизолация 

- Висока твърдост на тръбите (устойчивост на 

формата)  > 4 kN/m2 според DIN EN ISO 9969) 

- Оптимална хидравлика чрез външно гладък и лесно плъзгащ  се 

вътрешен слой 

- Повишена лекота при полагане чрез здрав външен слой 

- Отлична устойчивост от удар при студ (Снежинка съгласно 

ÖNORM EN 1451/1411) 

- Надеждност  полагане при ниски температури 

- Лесно и рационално полагане: 
 

- Свързване с муфи  

- Фабрично поставени уплътнения 

- Удължаване с обичайни тръбни ножици или фин циркуляр  
 

- Цялостна програма за тръби и фасонни части 

- Преходна съвместимост към HT-PP-системи, свързване към 

обичайните HT- и KG-тръби без специални преходни детайли 

- Добра оптика във видимите участъци 

- Санитарен цвят бял 

- Щадящи околната среда, тъй като са рециклируеми  

 

Тръби и фасонни части 

- От минерално подсилен RAU-PP 

- Оцветени в бяло (подобно на RAL 9003) 

- Номинален диаметър DN 40, 50, 75, 90,110,125,160 

- Строителни дължини от 150 mm до 3000 mm 

- Цялостна програма за фасонни части 
 

- Дъги от 15° до 87° (DN 90 до DN 125 при изпълнение в стена) 

- Единичен разклонител 

- Двоен разклонител 

- Двойно ъглово разклонение 

- Паралелно разклонение 

- Други специални фасонни части 

Уплътняващи елементи 
Тръбите и фасонните  части фабрично са изработени с уплътнения, 

съответстващо на DIN 4060 и ÖNORM EN 681-1. 

Твърдост: 60+5 по Shore A  

Материал: Styrol-Butadien-Kautschuk (SBR) стирол бутадиен каучук 

Закрепващи елементи 

 
 

10 

Фиг. 2-4   Патентовано шумоизолиращо закрепване 

- Шумоизолиращо закрепване 

- Закрепваща скоба 

- Водеща скоба 



Противопожарна защита 2.7     Предимства - номинален диаметър DN 90 

  

Поведението при пожар съответства на клас B2 на строителните 

материали съгласно DIN 4102. При преходи на RAUPIANO PLUS през 

пожароустойчиви покрития или стени на разположения са 

противопожарните маншети REHAU. При това трябва да се вземат 

под внимание регионалните противопожарни наредби и всеобщо 

валидните строителни наредби и правила. 

 

 
Фиг. 2-5   REHAU Противопожарен маншет - компактен 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фиг. 2-6   Хидравлично оптимирано разклонение DN 90 с  

вътрешен радиус 

Шумоизолиращата домашна канализационна система RAUPIANO 

PLUS беше допълнена с номиналния диаметър DN 90. За 

свързващи, дъждовни и събирателни тръбопроводи съгласно 

нормативните правила в ÖNORM EN 12056 и ÖNORM B 2501 

могат да се използват канализационни тръби с номинален 

диаметър DN 90. 
По този начин се гарантира самопочистващата способност на 

цялостната тръбопроводна система при употребата на 

водоспестяващи клозетни инсталации с обем на водата за 

отмиване от 4 до 6 I. 

По този начин цялата канализационна инсталация (включително и 

поставеният в мазето събирателен тръбопровод) може да бъде 

изпълнена само с две дименсии DN 90 и DN 50, за сгради с до 3 

жилищни единици. Номиналният диаметър DN 90 осъществява 

пестяща място канализационна инсталация, особено в 

инсталационни шахти и в инсталации пред стени. 

Разклонението DN 90/90/87° е предвидено с вътрешен радиус и с 

това увеличава хидравличният капацитет на цялата система. При 

употребата на тези разклонения дъждовните тръбопроводи могат 

да бъдат натоварени значително или могат да бъдат по-малко 

дименсионирани (виж таблици 11 и 12 на ÖNORM EN 12056-2), тъй 

като в този случай обратно на разклоненията с остри кантове се 

избягва хидравлично свързване на тръбопровода във входящата 

зона. 



2.8     Начин на доставка и складиране 

Форма на доставка 
- Тръби до 500 mm и фасонни части в картонена опаковка 

- Тръби над 750 mm в дървени сандъци 

Транспорт 
RAUPIANO PLUS се държи здраво и стабилно по време на 

транспорт и на строителният обект поради трислойния си строеж и 

своя устойчив на удар и сблъсък външен слой. Трябва да се 

внимава за това, тръбите да са поставени стабилно по цялата си 

дължина. 

Складиране 
- По време на транспорт и складиране картонените опаковки да 

се пазят от влага. 

- RAUPIANO PLUS включително и уплътняващите елементи могат 

да се складират до 2 години на открито поради своя устойчив на 

UV-лъчи слой (Централна Европа). 

Ние препоръчваме: 
- Тръбите RAUPIANO PLUS и фасонните  части да се пазят от 

директна слънчева светлина и замърсяване 
- В кашони 

- Чрез покриване с платнище (да се подсигури проветряване) 
 

- Могат да се поставят едно върху друго максимално 4 палета 

- Уверете се в това, че при надграждането дървените рамки се 

намират точно една над друга 

- Тръбите така да се складират, че муфите и свързващите краища 

да са свободни и да не се деформират. 

2.9 Обозначение 

Тръбите и фасонните  части се обозначават с: 
- Знак на производителя 

- Номер на разрешително 

- Знак на суровината 

- Знак-Снежинка (ÖNORMEN 1451/1411) 

- Номинален диаметър (DN) 

- Година на производство 

- Място на производство 

- Материал  

- Данни за ъгъла (при дъги и разклонения) 

2.10 Рециклиране 

RAUPIANO PLUS тръби и фасонни части са 100 % рециклируеми. 

2.11 Гаранция 

За тръбната система RAUPIANO PLUS съществува гаранция в 

рамките на действащата в Австрия законова система. 



3  RAUPIANO PLUS  

Шумозащита  

3.1  Изисквания към шумозащитата VDI-Директива 4100 

 

Към шумозащитата в жилищни сгради има към момента два важни 

регламента: 
- ÖNORM B 8115 (шумозащита и акустика на помещенията при 

високо строителство) 

- VDI-Директива 4100 (шумозащита на жилища; критерии за 

планиране и оценка, издание септември 1994) 

ÖNORM B 8115 

Сградните канализационни системи трябва да се планират при 

спазване на ÖNORM B 8115. ÖNORM B 8115 дефинира 

изискванията за шумозащитени помещения в чужди жилищни 

зони. В това число попадат: 

- Спални  

- Всекидневни  

- Помещения в които се преподава 

- Работни помещения (офиси, кабинети, заседателни зали) 

За собствени жилищни площи няма изисквания. За водни 

инсталации (водоснабдяване и канализация общо) се допускат 

максимално 30 dB(A). В тази норма изискванията към 

шумозащитата се установяват с цел да се предпазят хората в 

жилищните помещения от натоварване, възникнало от пренос на 

шум. Изисква се ниво на шумозащита, което трябва да се спазва с 

цел защита от опасности за здравето в следствие на шума. 

VDI-Директива 4100 представлява по-строги изисквания към 

шумозащитата. Тя дефинира три нива на шумозащита и разграничава 

жилища в многофамилни къщи, долепени сгради и съседни къщи и за 

разлика от ÖNORM B 8115 взима в предвид и собствени жилищни 

площи (водоснабдяване и канализация общо (виж табл. 3-1)). 
 
 
 

 

VDI-Директива 4100 правно не е задължителна, но дава насоки и по 
този начин дава висока степен на познание не само на специалистите. 
Ето защо индивидуални договорни регламенти от частно – правен вид 
трябва да бъдат съгласувани с тези по-строги изисквания. 

  

Ниво 

на 

шумоза

Жилища в 

многофамилни 

къщи 

Жилища в 

долепени и 

съседни къщи  

Еднофамилни 

къщи 

І 30 dB(A)  

(съгл. DIN 4109) 
30 dB(A)  

(съгл. DIN 4109) 

30 dB (A) 

II 30 dB(A) 25 dB(A) 30 dB(A) 

III 25 dB(A) 20 dB(A) 30 dB(A) 

Табл. 3-1    Изисквания за шумозащита според  VDI-Директива 4100 

 

 
В публично правен смисъл ÖNORM B 8115 представлява 

минималните изисквания, въведено е към строителният надзор и 

трябва да се спазва. Базираните на тази норма изисквания 

повече не са свързани с времето. 

 



3.2     Основни положения 

Във всички области на високото строителство, особено при 

строенето на многофамилни жилища, болници и старчески домове 

шумозащитата има все по-важна роля. Значителни източници на 

шум в сградите  представляват санитарните съоръжения с  

принадлежащата към тях сградна канализационна система 

Типични източници на шум са: 
- Арматурни шумове 

- Шумове на запълване 

- Канализационни шумове 

- Шумове на протичане 

- Напорен шум 

Значителен принос за смущаващи шумове представлява 

неподходящата канализационна система, както и вида на 

закрепване, в случая на помощ се явява  RAUPIANO PLUS като 

изпитана универсална шумоизолираща сградна канализационна 

система.  

 

Според средата, в която се разпространява шума отличаваме 

въздушен шум и шум от твърди тела.   

Шум от въздуха 
Въздушен шум е на лице, когато шумовете от даден източник се 

предават на човека директно чрез въздушни трептения. 

Шум от твърди тела 
При шума от твърди тела първоначално се извършва предаване 

на шума през тялото. Това предизвиква трептения, които се 

препредават на човека като въздушен шум.. 

Фиг. 3-1    Минимизиране на шума 

Редуциране на въздушния шум чрез: 
1) Специален материал на тръбите и фасонните  части  

2) Оптимиране на размерите в зоните на огъване на фасонните  части  

Редуциране на шума от твърди тела чрез: 
3) Патентовано шумоизолиращо закрепване  

4) Оптимирани водещи скоби 

5) Закрепващи скоби с еластомер 

 
Фиг. 3-2   Въздушен шум и шум от твърдо тяло 

Въздушен шум 

Шум от твърдо тяло 



3.3     Редуциране на шума при RAUPIANO PLUS  Изолация на шум от твърди тела при RAUPIANO PLUS  

 

При канализационните системи е налице както шум от твърди тела, 

така и въздушен шум. Стените на тръбите на канализацията 

произвеждат трептения в резултат на движение на потока, както и 

шумове от теч. При това вида и интензитета на трептението на 

тръбите зависи от различни фактори, като размер на тръбата, 

материал на тръбата и тяхното вътрешно заглушаване.  
Трептенията на тръбите се отдават директно от тръбата към 

въздуха като въздушен шум, а като шум от твърди тела се 

предават чрез тръбните закрепвания към инсталационната стена. 

При разработката на шумоизолираща сградна инсталационна 

система трябва да се вземат в предвид и двата вида на 

разпространение на шума. 

Въздушна шумоизолация при RAUPIANO PLUS  

Въздушният шум при RAUPIANO PLUS се редуцира чрез прилагане 

на специални материали, шумоизолиращи пълнители и повишено 

тегло на тръбната система. Чрез целенасочено оптимиране на 

размера в чувствителни шумотехнически зони  на фитингови дъги 

се цели по-нататъшно подобряване на извитите участъци чрез 

номинален диаметър DN 90 до DN 125. 

Преносът на шум от твърди тела към инсталационната стена при 

RAUPIANO PLUS се редуцира чрез прилагане на специално 

закрепване със скоби: 
- Една закрепваща скоба се захваща към тръбата само със слабо 

скачване към тръбата и представлява връзката на тръбата към 

стената. 

- Фиксираща скоба без твърдо скачване към захващащата скоба 

държи тръбата в съответната позиция. 

Чрез това добро механично свързване на тръба, закрепващ елемент 

и инсталационна стена се редуцира преноса на шум от твърдо тяло  

(виж глава. 7, стр. 27) 

Мостове между твърдите тела намаляват шумоизолиращото 

действие на всяка една шумоизолираща система. 
- Избягвайте директен контакт на тръбите с инсталационната стена. 

- Избягвайте мостове между твърдите тела. 

- Използвайте само закрепващата система на RAUPIANO PLUS. 

 

 

 

 

    Фиг. 3-3   Разпространяване на шум при канализационни системи 

 

 

 

 

 

 

 
   

    Фиг. 3-4   Шумоизолация с RAUPIANO PLUS 

Шум от твърдо тяло 

Въздушен шум 

НТ-PP-ТРЪБА 

Стандартна техника 
на закрепване 
(тръбни скоби с/без 
гумено уплътнение) 

Редукция на шум от 
твърдо тяло 

Шумоизолация 
съгласно 
Директива  
VDI 4100 

Редукция на въздушен 
шум 

RAUPIANO PLUS 
тръба с 
шумопоглъщащи 
пълнители 

RAUPIANO PLUS закрепване 
патентовано закрепване 
изолиращо шум от твърдо 
тяло 



3.4 Проучване на шумоизолиращото поведение в опитна 

обстановка 

За определяне на шумоизолиращото действие сградната 

канализационна система RAUPIANO PLUS бе изследвана от 

признатият Fraunhofer-Институт за строителна физика, Щутгарт 

(IBP) съгласно DIN EN 14366 "Измерване на шумове от 

канализационни инсталации на щендер". Тук в рамките на 

стандартизирано изграждане на инсталацията, отговарящо на 

действителността бяха проведени шумотехнически изследвания. 

Различни обеми на потока, които съответстват на многочленно 

домакинство от практиката, са в основата. При това беше 

установено, че минимално допустимото ниво на шум от 30 dB(A) 

съгласно DIN 4109, далеч се надвишава. Оказа се, че RAUPIANO 

PLUS достига стойности, които се намират под максималните 

изисквания на много по-стриктната VDI-Директива 4100 (Ниво на 

шумозащита ІІІ/долепени и съседни къщи, водоснабдяване и 

канализация общо). 

Схематичната структура на тестовият щендер за инсталацията на 

IBP е графично представен (виж Фиг. 3-5). Натоварването на 

системата протече с обем на потока от 1,0 / 2,0 и  4,0 l/s (4 l/s 

съответстват на едновременното пускане на на две 6l-WC-

казанчета). Резултатите от опитите в сравнение с обичайните HT-

тръби показват значително намалено ниво на шума зад 

инсталационната стена (тегло на площ 220 kg/m2, дебелина на 

стената 115 mm включително мазилка). Тази инсталационна стена 

според DIN 4109 съответства на най-леката стена, към която 

сградната канализация може да се свърже. Ако инсталацията 

протича през по-тежки стени, е налице многократно 

редуциране нивото на шума. 

Фиг. 3-5   Тестова инсталация на Fraunhofer-Институт 

за строителна физика (всички размери в mm)  

A   Мазе  

B   Приземен етаж отзад 
C   Приземен етаж отпред 
D   Партер отзад 
E   Партер отпред 
F   инсталационна стена (тегло на площ 220 kg/m2) 

 
 
 

 



3.5     Резултати от измерванията 

Тук са документирани отличните шумоизолиращи свойства на 

системата RAUPIANO PLUS. 

При спазване на посочената в това техническо ръководство 

информация по отношение на закрепването чрез шумоизолиращи 

елементи, както и спазването на указанията, дадени в нормите и 

правилата на техниката, могат да се извършват планиране и 

търгове съгласно VDI-Директива 4100. Тази Директива определя 

ниво на шума до 20 dB(A) за жилища в слепени и съседни сгради, 

респ. 25 dB(A) за жилища в многофамилни сгради. 
 

 
Фиг. 3-6 Резултати от измерването с шумоизолиращ  

закрепващ елемент в приземен етаж зад  

инсталационната стена (Източник: Fraunhofer - 
Институт за строителна физика,Щутгарт, тестов 
протокол P-BA 6/2006) 

Lln   Ниво на шум на инсталацията  

Q   Обем на потока 
*)   Максимално изискване на VDI-Директива 4100 (Ниво   

     на шумозащита ІІІ/долепени и съседни къщи,  

     водоснабдяване и канализация общо) 

 

 
Фиг.3-7  Резултати от измерването със стандартни скоби  

в приземен етаж зад инсталационната стена 
(Източник: Fraunhofer - Институт за строителна 
физика,Щутгарт, тестов протокол P-BA 176/2006) 

Lln   Ниво на шум на инсталацията  

Q   Обем на потока 
*)   Максимално изискване на  DIN 4109 (Ниво   

     на шумозащита ІІІ/долепени и съседни къщи,  

     водоснабдяване и канализация общо) 
 

 

Доколкото не са налице повишени изисквания за шумозащитата, 

може да не се използват шумоизолиращи крепежни елементи. При 

употребата на стандартни скоби (напр. BIFIX1301) RAUPIANO 

PLUS показва шумоизолиращи свойства, които значително 

надвишават изискванията на DIN 4109. Шумоизолиращите свойства 

се грижат за високата шумозащита също и при еднофамилни 

къщи. 

17 



4  RAUPIANO PLUS  

ПРОТИВОПОЖАРНА ЗАЩИТА 

 
Поведението на RAUPIANO PLUS при пожар съответства на клас на 
веществото B2(нормално възпламенимо)съгласно DIN 4102, част 1. 

 

4.1      Abschottungsprinzip  

Във връзка със сградно-техническите тръбопроводи 

противопожарни мерки се налагат винаги тогава, когато тръбите 

минават през устойчиви на пожар, и затварящи стени и покрития 

(например: противопожарни стени, пожароустойчиви покрития и 

стени). Този принцип не трябва да се нарушава. Ето защо са 

необходими защитни мерки с поне същата пожароустойчивост. 

Само по себе си използването на трудновъзпламеними 

тръбопроводи (клас на строителния материал B1) или негорими 

тръбопроводи не представлява все още противопожарна защита. 

При метални канализационни тръби например те могат да 

допринесат за разпространение на пожара чрез провеждане на 

топлина. 

 
4.2      REHAU противопожарни маншети 

За противопожарна защита на покривни и стенни участъци за тръбите 

RAUPIANO PLUS са на разположение следните REHAU противопожарни 

маншети: 
- Противопожарен маншет REHAU Plus 

- Вграждане в стена или таван 

- Монтаж върху стена или таван 

- Противопожарен маншет REHAU kompakt 
- Надграждане върху стена или таван 

- Ъглови противопожарни маншети система REHAU 
- Надграждане върху таван за косо изпълнение 

При употребата на противопожарни маншети в областта на тавана 

според типа те могат да се монтират веднага или допълнително. 

 
Фиг. 4-1   Противопожарен          Фиг. 4-2  Противопожарен 

маншет вграждане        маншет надграждане  
в таван          в таван 

 
Фиг. 4-3   Противопожарен          Фиг. 4-4  Ъглов противопожарен 

маншет вграждане        маншет (само за таван)  
в стена           

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Стенните преходи имат нужда от два маншета (от двете страни на 

стената). 

 

 

За преминаващи косо през бетонови тавани канализационни 

тръби използването на системата ъглов противопожарен маншет 

REHAU позволява минимално отстояние от тавана около  50 mm на 

минаващата по бетоновия таван канализация. 

 

  
Тъй като те имат нужда от разрешението на строителният надзор, 

трябва да се използват само противопожарни маншети, изброени 

в ценовата листа сградна техника 850310. 

 

 

 
- При планиране и монтаж на противопожарни маншети задължително 

трябва да се спазват изискванията на общия строителен надзор и 

данните и предписанията на монтажните тръби. 

- Трябва да се спазват строително надзорните наредби (Наредбите на 

съответната страна), както и предписанията на местните строителни 

власти (виж също DIN 4102, части 4 и 11). 

 

 

За всеки случай ние препоръчваме съгласуване с отговорните 

строителни власти, с цел уточняване на съответните изисквания.

 

 



5  RAUPIANO PLUS  

ПЛАНИРАНЕ 

5.1      Основи на оразмеряването 5.2     Време за монтаж 

За планиране и полагане на RAUPIANO PLUS се прилагат следните 

норми: 
- ÖNORM B 2501 

- ÖNORM EN 12056 

Целта е да се гарантира правилен начин на 

функциониране на универсалната система RAUPIANO 

PLUS, т.е 
- Трябва да се избягва засмукване или изтичане на застояла вода 

- Трябва да се гарантира проветряване на отводнителната 

инсталация 

- Да не се използват по-големи номинални диаметри от тези, които 

са изчислени 

- Отпадната вода трябва да протича с много малък шум 

- Трябва да се избягват анаеробни процеси на гниене 

- Газови емисии трябва да се изведат от главната вентилационна 

система, без да причинят щети. 

Чрез използването на нашият софтуер за планиране RAUCAD EN 

12056 се гарантира планиране съгласно нормите. 

При монтажните времена става въпрос за действителни времена. 

Те обхващат: 
- Тестване и подготовка на плановете и материалите на 

строителният обект 

- Разчитане на плановете 

- Определяне на размерите 

- Подготовка и монтиране на тръбите и фасонните  части, 

предвидени за монтаж 

- Установяване на връзка. 

За дадените работни времена важат за един човек и са указани в 

единични минути (EM). Те са ориентирани към монтажните времена 

за шумоизолиращи сградни канализационни тръби, свързани с 

муфи за шпенглери, санитарна и отоплителна техника, Мюнхен. 

 
 Тръба 

(л.м.) 
фасонни части 
брой 

Закрепване 

брой 

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 
 
 

 
 
Табл. 5-1   Монтажни времена в минути (EM) 
Източник: Innung Spengler, Sanitär- und Heizungstechnik, 

Мюнхен, Шесто напълно преработено и разширено издание, 

2005 

 



5.3     Участие в търгове 

Сградната канализационна система, състояща се от устойчиви на 

топла вода, шумоизолиращи RAUPIANO PLUS-тръби и -фасонни 

части DN 40 до DN 160 с муфи от минерално подсилен PP, както и 

принадлежности за полагане като тръбопроводи за отпадна вода в 

сгради съгласно ÖNORM EN 12056 и ÖNORM B 2501. Размерите 

съответстват на ÖNORM EN 1451. Шумоизолиращите свойства на 

системата, които са ориентирани към изискванията на VDI-

Директива 4100 (Шумозащита на жилища – критерии за планиране и 

оценка) респ. ÖNORM B 8115 (Шумозащита при високо 

строителство), са доказани чрез тестов протокол №. P-BA 6/2006 (с 

шумоизолиращо закрепване) респ. P-BA176/2006 (със стандартна 

скоба BIFIX 1301), издадени от Fraunhofer-Институт за строителна 

физика, Щутгарт. 

Разрешителни, гарантиране на суровините: 
Общо строително надзорно разрешително Z-42.1-223 на Немският 

Институт за строителна техника Берлин. Паралелно с постоянният 

собствен надзор съгласно строително надзорното разрешително 

се извършва регламентиран с договор външен надзор от страна на 

Süddeutsche Kunststoff-Zentrum, Вюртсбург. 
Тръбите и фасонните  части трябва да бъдат предвидени с 

обозначение знакът на външната фирма за надзор и  

разрешително № Z-42.1-223. 

Полагане: 
Съгласно REHAU –Директиви за полагане (Техническа 

информация RAUPIANO PLUS) при спазване на предписанията на 

ÖNORM EN 12056, ÖNORM B 2501 и VDI-Директива 4100 респ. DIN 

4109.

 

Норми: 
ÖNORM EN 12056: 
Водоизвеждащи инсталации за големи налягания в рамките 

на сгради; 
Част 1: Общи определения и изпълнение  

Част 2: Инсталации за мръсна вода, планиране и 

изчисляване 

Част 3: Извеждане на вода от покрива, планиране и 

изчисляване 

Част 4: Инсталации за отпадна вода, планиране и 

изчисляване 

Част 5: Инсталация и тестване, индустриални инсталации, 

поддръжка 

Осигуряване на качеството: 
REHAU е сертифицирана съгласно DIN ISO 9001 в областта на 

сградната техника. Това важи както за продукцията, така също и за 

техническите и търговските отдели. 

Текстове за участие в тръжни процедури  в PDF, GAEB, LLV и Word 

формат може да намерите в интернет страница www.rehau.at   и 

могат да бъдат свалени. 

 

ÖNORM B 2501 
Отводнителни инсталации за сгради  
Допълнителни Директиви за планиране, изпълнение и тестване 

ÖNORM EN 1451-1 
Тръбопроводни системи от синтетичен материал за извеждане на 

отпадна вода (за ниска и висока температура) в рамките на 

структурата на сградата – Полипропилен (PP);  

Част 1: Изисквания към тръбите, фасонните  части и 

тръбопроводната система 

Техническа информация REHAU RAUPIANO PLUS, както и други 

съдържащи се вътре Норми, Директиви и Наредби. 



6  RAUPIANO PLUS  

Монтаж на RAUPIANO PLUS  

6.1     Удължаване и скъсяване на тръби 6.2     Свързване на фасонните части и тръби  

 
Не се разрешава скъсяване на фасонните части.  

 

1. Ако е необходимо, тръбите се скъсяват с обичайните ножици за 

тръби или с циркуляр с фини зъби на диска. 

2. Прави се разрез с ъгъл 90° спрямо тръбната ос. 

3. За свързване с муфи към тръбната система краищата на 

тръбите се подрязват с режещ инструмент или груба пила под 

ъгъл 15°. 

4. Кантовете се заглаждат и отчупват. 

  
ВНИМАНИЕ 
Опасност от материални щети! 
При ниски температури минерално подсиленият материал на 

тръбите RAU-PP както всяко друго вещество става чуплив и с това 

чувствителен на удар. 

 

Чрез своята оптимирана рецептура за материала RAUPIANO PLUS 

се отличава с отлична устойчивост на удар при студ. Ето защо 

RAUPIANO PLUS е обозначен със снежинка съгласно ÖNORM EN 

1451/ 1411. 

 

1. Уплътняващият пръстен, вътрешната част на муфата и края 

на върха се почистват от замърсяване. 

2. Краищата на върха се намазват със смазващо вещество и се 

поставят в муфата. 

3. Плъзгащият се край на върха намиращ се в това състояние до 

ръба на муфата се маркира с молив или маркер. 

4. При по-дълги тръби (> 500 mm) краят на върха отново да се 

издърпа с около 10 mm от муфата, за да може да се образува 

фуга за топлинни разширения. 

5. При къси тръби (< 500 mm) и фасонните части краищата на 

върха се вмъкват напълно в муфата. 

 

 

 
Фиг. 6-1    Измъкване на краищата на върха за оставяне на  

 разширителна фуга. 

  
Чрез измъкване на краищата на върха от муфата се компенсират 

измененията в дължината на тръбата в муфата при температурни 

колебания. Всяка тръбна муфа RAUPIANO PLUS  може по този 

начин да поеме изменение на дължината на тръба дълга до 3 m 

(коефициент на линейно разширение според DIN 53752 в средата 

при 0 °C до 70 °C възлиза 0,09 mm/(m-K)). 



 

 

6.3 6.3.    Обработка на отрязани краища и остатъчни парчета 

Обработката на свръзки и остатъчни парчета (тръби с гладки 

краища) може да се извърши с двойни муфи и плъзгащи муфи до 

максимална строителна дължина на тръбата до 3 m. Внимавайте 

за наличието на достатъчни разширителни фуги в тръбните муфи. 

6.4 Допълнително вграждане на фасонните части  

Допълнителното вграждане на фасонните части във вече 

съществуващ тръбопровод е възможно чрез плъзгащи муфи: 
1. От тръбопровода да се отдели достатъчно дълго парче тръба: 

дължината на фитинга + 2 x външния диаметър на тръбата. 

2. Краищата на тръбата се заглаждат. 

3. Плъзгащата муфа се нанизва с цялата си дължина в края 

на тръбата. 

4. Фитингът се нанизва от другият край на тръбата. 

5. Междинното парче се напасва в останалото междинно 

пространство на тръбопровода и се заглажда. 

6. Втората плъзгаща муфа се нанизва изцяло върху 

междинното парче. 

7. Междинното парче се монтира и двете колони се затварят чрез 

приплъзване на плъзгащата муфа. При това се използва смазващо 

вещество.

Фиг. 6-2    Използване на двойни муфи, респ. плъзгаща муфа 
1 Двойна муфа 3   Захващаща скоба 

2 Плъзгаща муфа 4   Водеща скоба 

Фиг. 6-3   Вграждане на фитинг 
1 Плъзгаща муфа        da Външен диаметър на  

2 Междинен детайл         тръбата 

 



6.5     Поставяне на уплътнителна гарнитура 6.6     Свързване на чугунени тръби (ЧГ) 

 

Има три възможности да се поставят уплътнителни гарнитури  към 

канализационните тръби или фасонните части RAUPIANO PLUS 

(напр. запушалка за миризми): 
- RAUPIANO PLUS детайл за връзка 

- RAUPIANO PLUS ъгъл за сифон 

- Директно свързване на RAUPIANO PLUS фитинг чрез гумен 

нипел с релефна форма. 
 
 
RAUPIANO PLUS Детайл за свързване 
 

 
Фиг. 6-4   RAUPIANO PLUS Детайл за свързване с гумен нипел 

Свързването на ЧГ краища на тръби към RAUPIANO PLUS муфи се 

извършва чрез HTUG-свързващ детайл. HTUG – вътрешен 

диаметър на муфата съответства на съответната чугунена муфа. 

Двойното уплътнение се поставя на чугунените краища и HTUG-

свързващ детайл се вмъква без смазващо вещество. 

 

Фиг. 6-6   HTUG-свързващ детайл 

  

 

1. Гуменият нипел се поставя в уширението на свързващия 

детайл. 

2. Вътрешната площ (Уплътнението) на гуменият нипел се 

намазва със смазка. 

3. Маншонът на гарнитурата се приплъзва в гумения нипел. 

RAUPIANO PLUS Ъгъл за сифон 

 

Фиг. 6-5   RAUPIANO PLUS ъгъл за сифон с гумен нипел 

Свързването на краищата от синтетичен материал към чугунената 

муфа се извършва с двойно уплътнение. 

Краищата на канализационните тръби или фасонните части  

RAUPIANO PLUS да се предвидят с двойно уплътнение и да се 

вмъкнат в чугунената муфа. 

 

Фиг. 6-7   HTUG-двойно уплътнение 

1. Гуменият нипел се приплъзва в уширението на ъгълът за 

сифон 

2. Вътрешната площ (Уплътнението) на гуменият нипел се 

намазва със смазка. 

3. Маншонът на гарнитурата се приплъзва в гумения нипел. 

Директно свързване на фитинг RAUPIANO PLUS  

1. Отстранете поставения уплътняващ пръстен на фитинга. 

2. Гуменият нипел с релефна повърхност се приплъзва в 

муфата. 

3. Маншонът на гарнитурата се приплъзва в гумения нипел.



6.7      Почистване на канализационната система 6.9     Полагане на тръбопровод в стена 

 

Чрез вграждане на почистващи тръби става възможно 

механичното почистване на канализационната система. 

След монтажа на почистващата тръба винтовата капачка се 

завърта добре заедно с прилежащото и гумено уплътнение. 

 

За изработване на канали в стената и шлицове важат  ÖNORM B 

2206 и ÖNORM B 3350. 

 
Фиг. 6-8   RAUPIANO PLUS тръба с отвор за почистване  

 

При механично почистване да не се използват почистващи прибори 

с остри ръбове. 

 

6.8     Полагане на тръбопроводи в инсталационни шахти 

В инсталационните шахти могат да се полагат тръби и фасонните 

части RAUPIANO PLUS без допълнителна шумоизолация. Само в 

особени случаи (напр. при вътрешни улуци) се налага 

използването на топлоизолация и изолация срещу конденз. 

Изпълнението на стена и таван се извършва с обичайните 

влагозащитени изолации, за да може тръбопровода да се изолира 

акустично. 

 

- Стенните шлицове трябва така да бъдат изпълнени, че 

тръбопровода да може да бъде положен без никакво напрежение. 

- Да се избягват шумови мостове между стената и тръбата. 

Когато тръбите се замазват непосредствено без употребата на  водачи 

или облицовка:  
- Тръбите и фасонните части предварително да се подготвят от 

всички страни с подходящи материали, като минерална и 

стъклена вата или обичайните изолации. 

- При употребата на водачи за мазилка преди това да се включи 

напр. минерална вата. По този начин се избягва шумовият мост 

между тръбата и стената при нанасяне на мазилката. 

- На места, където поради външно въздействие температурата 

надвишава 90 °C, да се предприемат съответните мерки за 

топлоизолация, с цел да се защитят тръбите и фасонните  части 

от температурно въздействие. 

6.10    Полагане на тръбопроводи в бетон 

  
В случаи, когато се лее бетон се препоръчва тръбопроводите 

акустично да се изолират чрез употребата на стандартна 

влагозащитена шумоизолация с дебелина по-голяма от 4 mm. Освен 

това трябва да се има в предвид ограничаването на 

шумоизолиращото действие. 

 
- Частите на тръбопровода така да се закрепят, че да се избегне 

промяна на дължината при бетонирането. 

- Да се внимава за достатъчни разширителни фуги при полагане на 

тръбопровода. 

- Процепите на муфите да се уплътнят с лепящи ленти, за да не 

проникне в тях бетон. 

- Преди бетонирането тръбните отвори да се затворят. 

  
ВНИМАНИЕ 
Опасност от материални щети! 
Увреждане на тръбопровода. 
- Да се намали тежестта на бетона върху тръбопровода чрез 

предпазни мерки за разпределение на тежестта, напр. чрез 

използване на: 
- Дистанционери за арматури 

- Носещи кутии 

- Конзоли  

- Да се избягва преминаване през тръбите по време на 

бетонирането. 



6.11    Полагане над окачени тавани 6.13    Полагане на вътрешни улуци 

 

Полагането над окачени тавани въз основа на особената 

инсталация изисква допълнителни мерки за гарантиране на 

висока шумозащита. 
Изолацията може да се извърши с акустично действаща тръбна 

обвивка (напр. комбинация от порьозна пяна или минерална вата 

с дебелина около 30 mm и специално фолио). Тъй като в повечето 

случаи става въпрос за комплексна таванна система, начинът на 

полагане по отношение на шумозащитата се задава от 

производителя на тавана. 

6.12    Преминаване през тавани 

Преминаването през таван трябва да бъде влагонепропускливо 

и шумоизолирано. 
 

Когато върху пода се полага асфалт: откритите части на 

тръбопровода да се защитят чрез покриване, с предпазна тръба 

или чрез обвиване с топлоизолиращи вещества. 

При полагането на вътрешни улуци на сградата съществува 

опасност от образуване на конденз. Кондензът възниква, когато 

напр. чрез студена дъждовна вода температурата на стените на 

тръбите спадне под температурата на оросяване на околния 

въздух. Влагата от околният въздух се натрупва върху 

повърхността на тръбите. 
Ето защо всички отсечки от тръбопровода в сградата, където има 

вероятност да се образува конденз, трябва да се предвидят с 

устойчиви на дифузия изолиращи материали. Изолация на 

събирателните тръбопроводи в мазето може да не се прави, 

когато повече не съществува опасност от образуване на конденз. 

По правило това е случаят на свободно положени улуци в 

неотоплявани помещения на мазето, когато е налице изравняване 

на температурата. 

Изолиращи материали за конденз 

Като изолация за конденз се препоръчват плътни материали с 

високо дифузно съпротивление на водните пари. Ако се използват 

пропускливи или фазерни изолиращи материали, те трябва да са 

изолирани със здраво прикрепен влагонепропусклив външен слой.  
- Всички пресечни, напречни и крайни участъци на изолацията 

постоянно трябва да бъдат плътно изолирани. 

- В зоните на закрепване изолацията се изрязва. 

- Изолиращият материал да се постави върху захващането и 

граничните места плътно да се залепят. 

Захващане на вътрешни улуци 

За да се избегне приплъзване на тръбопроводите един в друг 

трябва да се постави предпазна скоба на тръбата при директен 

контакт  под скобата за закрепване.
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7  RAUPIANO PLUS  

ЗАКРЕПВАНЕ НА RAUPIANO PLUS  

За да се достигне оптимална шумоизолация по време на монтаж  3.  Подпорната скоба се отваря, тръбата се поставя във 

използвайте само закрепващите елементи RAUPIANO PLUS. фиксиращата скоба и подпорната скоба се затваря. 

канализационната система  RAUPIANO PLUS трябва да бъде  

полагана без никакво напрежение. 

7.1      Захващане на улуци 

Патентованото шумоизолирано закрепване се състои от една 

подпорна скоба и една фиксираща скоба. По правило едно 

шумоизолиращо закрепване е достатъчно на етаж. 

1. Фиксиращата скоба се поставя около тръбата и се затваря. 

2. Подпорната скоба се монтира в стената. 

 
Фиг. 7-1    Монтирана и отворена подпорна скоба 

 

 
Механизмът на затварянето на скобата има дистанционер, който не 

позволява скобата да се затвори напълно. По този начин се 

гарантира, че акустичното предаване ще бъде много слабо. 

 

 Фиг. 7-2   Затваряне на подпорната скоба 

След инсталацията фиксиращата скоба плътно се доближава до 

подпорната скоба. По този начин се достига оптимално 

разположение на скобите. 

 

Фиг. 7-3   Завършен монтаж на закрепване 
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7.2     Схема на закрепване на улуци Алтернативи за тавански участъци 

 

Представена е схема на рационално закрепване на 

шумоизолиращи улуци с  RAUPIANO PLUS (виж Фиг. 7-4). 

Преход в събирателни тръбопроводи 

1. Изгражда се преход на улук в събирателен тръбопровод с две 

45°- дъги с междинно вграден успокояващ участък (RAUPIANO 

PLUS тръба 250 mm). 

2. За минимизиране на разстоянието до покрива муфата на 

горната 45°- дъга се свързва с покривната част.  

3. Ако е зададено да се използва REHAU противопожарен маншет. 

За тавански участъци на етажи могат да се използват и къси 

тръби. В този случай схемата на закрепване остава непроменена. 

Допълнително подсигуряване 

За подсигуряване на улуци срещу приплъзване служат 

допълнително подсигуряващи скоби директно под 

шумоизолиращите подпорни закрепвания: 
- За еднофамилни къщи само за горният етаж 

- За други сгради на всеки 3 етажа 

  

Етаж над събирателният тръбопровод 

1. След покривният участък да се постави разклонение. 

2. RAUPIANO PLUS тръбата така да се скъси, че тръбната муфа да 

се позиционира директно под тавана на етажа и да се вмъкне в 

горната муфа на разклонението. 

3. Шумоизолиращото закрепване да се постави под муфата на 

тръбата RAUPIANO PLUS. 

4. Под това закрепване на разстояние около 2/3 от дължината на 

тръбата да се монтира водещата скоба. 

5. Покривната част към следващият етаж да се 

изпълни с къса тръба RAUPIANO PLUS. 

 

 
Водещата скоба осъществява свободно движение по дължината на 

тръбите RAUPIANO PLUS. 
Не е задължително подпорното закрепване да се монтира директно 

под тръбната муфа. 

 

Следващи етажи 

1. След покривната част да се постави разклонение. 

2. Тръбата RAUPIANO PLUS за следващият таван към следващия 

етаж да се скъси и да се постави разклонение. 

3. Шумоизолиращото закрепване да се постави към тръбата 

RAUPIANO PLUS под тавана. 

4. Под това закрепване на разстояние около 2/3 от дължината на 

тръбата да се монтира водещата скоба. 

 

 
Допълнително закрепване не е задължително. Също така етажни 

участъци с къси тръби (< 500 mm) или етажни разклонения също 

нямат нужда от закрепване. 

 

 

 

Фиг. 7-4   Монтажна схема на улук 
1 Фиксираща скоба 

2 Подпорна скоба 

3 Водеща скоба 

4 Подсигуряваща скоба 

5 Захващаща скоба 

6 RAUPIANO PLUS къси тръби (BL < 500 mm) 

BL Строителна дължина 

da Външен диаметър на тръбата 
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7.3     Схема на закрепване на хоризонтален тръбопровод 7.4     Къси тръби и фасонните части 

Представена е схема за рационално закрепване на хоризонтален        Когато участъците на тръбопровода са изградени с фасонните 

части или шумоизолиращ тръбопровод с RAUPIANO PLUS (виж Фиг. 7-5).      къси тръби: 
 - Приплъзването на тръбите една в друга се избягва чрез  

    неподвижни скоби. 
- Да се подсигури ръб на муфата срещу изхлузване. 

  

Шумоизолиращи подпорни захващания не са необходими при лежащи 

тръбопроводи. 

 

- При хоризонтални тръбопроводи  (дължина < 10 x външния 

диаметър на тръбата) захващащата скоба се монтира директно 

до тръбната муфа. 

- При по-дълги хоризонтални тръбопроводи (дължина > 10 x 

външния диаметър на тръбата) допълнително се монтират 

водещи скоби. 

- Разстоянието между захващащата скоба и водещите скоби не 

трябва да надвишава десетократния външен диаметър на 

тръбата da (виж Фиг. 7-5): разстояние < 10 xda. 

 
Фиг. 7-5   Схема на монтаж на хоризонтален тръбопровод 

1 Неподвижна скоба da Външен диаметър на тръбата 

2 Водеща скоба 

 



8  RAUPIANO PLUS  

ДОПЪЛНИТЕЛНО ДЕЙСТВАЩИ НОРМИ/НАРЕДБИ, ДИРЕКТИВИ 

 

ÖNORM EN 1451-1 

Тръбопроводни системи от синтетични материали за извеждане на 

отпадни води (ниски и високи температури) в рамките на сградната 

структура –полипропилен (PP) 

Част 1: 

Изисквания към тръби, фасонните части и тръбопроводни системи 

ÖNORM EN 12056 

Силно напорни отводнителни съоръжения в рамките на сградата 

Част 1: 

Общи определения и изпълнения 

Част 2: 

Инсталации за мръсна вода, планиране и изчисление 

Част 3: 

Отводняване на покрива, планиране и изчисление 

Част 4: 

Инсталации за отпадни води, планиране и изчисление 

Част 5: 

Инсталация и тестване, пускане в експлоатация, поддръжка 

ÖNORM B 2501 

Отводняващи инсталации за сгради 

Допълващи Директиви за планиране, изпълнение и тестване 

DIN 4102 

Поведение при пожар на строителни материали и строителни части 

Част: 1: 

Строителни материали, понятия, изисквания и тестване 

DIN 4102 

Поведение при пожар на строителни материали и строителни части 

Част 2: 

Строителни материали, понятия, изисквания и тестване 

DIN 4102 

Поведение при пожар на строителни материали и строителни части  

Част 4: 

Обобщаване и приложение на класифицираните строителни 

материали, строителни части и специални строителни части 

DIN 4102 

Поведение при пожар на строителни материали и строителни части  

Част 11: 

Облицовка на тръбите, Rohrabschottungen, инсталационни шахти и 

канали както и свързване на техните ревизионни отвори, понятия, 

изисквания и тестване 

ÖNORM B 2206 

Работа в стени и разместване 

ÖNORM B 3350 

Носещи стени/изчисления, оразмеряване и изпълнение 

DIN 4060 

Уплътнители от еластомери за свързване на тръбите от отпадни 

канали и тръбопроводи, изисквания и тестване 

ÖNORM EN 681-1 

Еластомерни уплътнения  

Изисквания към материала на тръбните уплътнения за използване за 

водоснабдяване и отводняване 

Част 1: 

Вулканизирана гума 

DIN 4102 

Поведение при пожар на строителни материали и строителни 

части  

Част 3: 

Противопожарни стени и неносещи външни стени, понятия,  

изисквания и тестване  



 

 

 

 

 

 

 

KRV-Работен формуляр A 2.4.1/8 
Тръби и фасонните части от PP (Полипропилен) с или без  

свързваща муфа, за канализация за отпадни води. (от домакинството),  

Муфи - размер 

VDI-Директива 4100 
Шумозащита на жилища, Критерии за планиране и оценка  

ÖN0RMB8115 
Шумозащита и акустика на помещенията при високо строителство  

 
Общи разрешителни за строителен надзор на Немският  

институт за строителна техника (DIBt)  
Разрешително Z-42.1-223 
RAUPIANO PLUS Канализационни тръби и фасонните части  

Разрешително Z-19.17-1662  

Противопожарни маншети REHAU Plus  

Разрешително Z-19.17-1363  

Противопожарни маншети система REHAU kompakt  

Разрешително Z-19.17-1268  

Ъглови противопожарни маншети система  REHAU  

Разрешително Z-19.17-1209  

Противопожарни маншети система REHAU 

Монтажни времена санитария 
Innung Spengler, Sanitär- und Heizungstechnik, Мюнхен  

Шесто напълно преработено и разширено издание, 2005 

 

REHAU Software RAUCAD EN 12056 
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ХИМИЧЕСКА УСТОЙЧИВОСТ 

Тръби и фасонните части Гумени уплътнения 

Данните служат само за първоначално ориентиране за 

химическата устойчивост на материалите (не за възможно 

повлияване на агресивните вещества) и не трябва да се 

прехвърлят без допълнителна информация за всички случаи на 

приложение. При състояния на напрежение и едновременно 

присъствие на химикали това може да повлияе върху 

механичното поведение (възникване на пукнатини-корозия). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Използваните видове гума, като цяло имат добра устойчивост на 

химикали, но могат да бъдат повлияни от наличие на остатъци от 

естери, кетони, ароматни и хлорирани въглеводороди в отпадните 

води, което може да доведе до увреждане на връзката. 
В случай на съмнение е препоръчително да се провери доколко 

тръбите, фасонните  части и уплътненията на съществуващата 

инсталация са подходящи или да се дадат на лабораторен 

анализ. За повече информация се обърнете към  нашият 

приложно-технически отдел. 

Легенда таблици 
b = устойчив  

bb = Устойчив при определени условия 

u = неустойчив  

- = не изпитан

 
Реагент Концентр. 

% 
Темп. 
0С 

RAU- 
PP 

Отработени газове, 
флуороводород следи 60 b 

Отработени газове, съдържащи 
въглена киселина всеки 60 b 

Отработени газове, съд. нитроза следи силни 
60  
60 

b 

Отработени газове, съд. олеум 
малки 
големи 

20  
20 

- 
u 

Отработени газове, съд. солна 
киселина всеки 60 b 

Отработени газове, съд. сярна 
киселина., влажни всеки 60 b 

Отработени газове, S02-съд. 
малки  
50 

60  
50 

b 

Ацеталдехид, концентриран 100 20 - 

Ацеталдехид, течен 40 40 b 

Ацеталдехид + оцетна киселина 90/10 20 - 

Ацетон, течен следи 20 b 

Ацетон 
100  
100 

20  
60 

b 
b 

Акронал-дисперсии 
от търг.  
мрежа 20 - 

Акронал-разтвори 
от търг.  
мрежа 20 - 

Етилов естер на акрилната 
киселина 100 20 - 

Адипинова киселина, течна 
наситена 
наситена 

20  
60 

b 

Ябълчна киселина, течна 1 20 b 

Ябълково вино обикновено 20 b 

 

 
 

Реагент Концентр. 

% 

Темп. 
0С 

RAU- 

PP 

Етилов ацетат 
100 

100 

20 

60 

bb 

u 

Етилов етер 100 20 bb 

Етиленхлорид 100 20 u 

Етиленоксид, течен 100 20 - 

Етилов алкохол, течен 
всеки 

96 

20 

60 

b 

b 

Етилов алкохол, vergällt 

(с 2% толуол) 
96 20 bb 

Етилов алкохол 
(Gärungsmaische) 

обикновен 

обикновен 

40 

60 

b 

- 

Етилов алкохол + оцетна 
киселина (смес) обикновен 20 b 

Активин, течен 1 20 - 

Стипца , течна 

разреден 

разреден 

наситен 

40 

60 

60 

b 

b 

b 

Алилов алкохол 
96 

96 

20 

60 

b 

b 

Алуминиев хлорид 

разреден 

разреден 

наситен 

40 

60 

60 

b 

b 

b 

 



Реагент Концентр. 

% 

Темп. 
0С 

RAU- 

PP 

Алуминиев сулфат, течен разреден  

разреден  

наситен 

40  

60  

60 

b 

b  

b 

Мравчена киселина, течен до 50  

50 

40  

60 

b  

b 

Мравчена киселина 100  

100 

20  

60 

b  

bb 

Амоняк , течен 100 20 b 

Амоняк, газообразен 100 60 b 

Амонячна вода warm ges.  

warm ges. 

40  

60 

b  

b 

Амониев хлорид, течен разреден  

разреден  

наситен 

40  

60  

60 

b 

b  

b 

Амониев нитрат, течен разреден  

разреден  

наситен 

40  

60  

60 

b 

b  

b 

Амониев сулфат, течен разреден  

разреден  

наситен 

40  

60  

60 

b 

b  

b 

Амониев сулфид, течен разреден  

разреден  

наситен 

40  

60  

60 

b 

b  

b 

Анилин , чист 100  

100 

20  

60 

b 

b 

Анилин , течен Наситена 

наситен 

20  

60 

b 

b 

Анилин хлорхидрат, течен Наситена 

наситен 

20  

60 

b  

b 

Анон  100 20 b 

Антиформин , течен 2 20 - 

Антимонхлорид , течен 90 20 b 

Аресенова киселина, течна 

 

 

 

Разреден 

Разреден 

80 

80 

40 

60 

40 

60 

b 

b 

b 

b 

Антрахинон сулфо киселина , 
течна 

суспензия 30 b 

Асфлуид I., течен - 20 - 

Асфлуид I., сух (филм) - 20 - 

Бензалдехид, течен 0,1 60 - 

Бензин  100 60 u 

Бензол  100 20 bb 

Бензин-бензол-смес 80/20 20 bb 

Бензоена киселина, течна всеки  

всеки  

всеки 

20  

40  

60 

b 

b  

b 

Бензоена киселина- натрон, 

течен 

до 10 

до 10 

36 

40 

60 

60 

b 

b 

b 

 

 
   

 

Реагент Концентр. 

% 

Темп. 
0С 

RAU- 

PP 

бира от търг.  мрежа. 20 b 

Bierkulör от търг.  мрежа. 60 b 

Бисулфитна луга, S02-
съдържаща 

warm ges. 50 b 

Оловен ацетат, течен warm ges. 

Разреден 

Разреден 

наситен 

50 

40 

60 

60 

b 

b 

b 

b 

Оловна луга, 

12,5% активен хлор 

Потреб.конц. 

Потреб.конц. 

40 

60 

- 

bb 

Оловен тетра етил 100 20 b 

Боракс , течен разреден 

разреден 

наситен 

40 

60 

60 

b 

b 

b 

Борна киселина, течна разреден 

разреден 

наситен 

40 

60 

60 

b 

b 

b 

Branntwein от търг.  мрежа. 20 b 

Бромни пари малко 20 u 

Бром , течен 100 20 u 

Бромоводородна киселина, 
течна 

до 10 

до 10 

48 

40 

60 

60 

b 

b 

b 

Бутан , газообразен 50 20 b 

Бутадиен 100 60 - 

Бутандиол до 100 20 - 

Бутандиол, течен до 10 

до 10 

до 10 

20 

40 

60 

b 

b 

b 

Бутанол до 100 

до 100 

до 100 

20 

40 

60 

b 

b 

bb 

Бутин диол до 100 40 - 

Мастна киселина, течна 20 

концентр. 

20 

20 

b 

b 

Бутилен, течен 100 20 - 

Бутилов ацетат 100 20 bb 

Бутилфенол 100 20 b 

Калциев хлорид, течен разреден 

разреден 

наситен 

40 

60 

60 

b 

b 

b 

Калциев нитрат, течен 50 40 b 

Хлор, газообразен, сух 100 20 u 

Хлор , газообразен, влажен 0,5 

1 

5 

20 

20 

20 

u 

u 

u 

Хлорамин, течен разреден 20 - 

Хлороцетна киселина (моно) 100 

100 

40 

60 

b 

- 

Хлороцетна киселина (моно) 
течна 

85 20 b 

 
 



 
 

 

  

Реагент Концентр. 
% 

Темп. 
0С 

RAU- 
PP 

Хлорметил 100 20 1 

Хлорна киселина, течна 1 

1 

10 

10 

20 

20 

40 

60 

40 

60 

40 

60 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Хлорсулфонова киселина 100 20 u 

Хлорна вода наситен 20 bb 

Хромова стипца, течна разреден 

разреден 

наситен 

40 

60 

60 

b 

b 

- 

Хромова киселина, течна до 50 

до 50 

40 

60 

- 

bb 

Хромова киселина /сярна 
киселина/вода 

50/15/35 

50/15/35 

40 

60 

u 

u 

Клофен от търг. мрежа 

от търг. мрежа. 

20 

60 

- 

- 

Кротоналдехид 100 20 b 

Цианкалий, течен до 10 

до 10 

наситен 

40 

60 

60 

b 

b 

b 

Цикланон от търг.  мрежа. 

от търг.  мрежа. 

20 

60 

b 

b 

Циклохексанон 100 20 b 

Циклохексанон 100 20 b 

Дензодрин W от търг.  мрежа. 60 - 

Декстрин, течен наситен 

18 

20 

60 

b 

b 

Дигликолова киселина, течен 30 

наситен 

60 

20 

b 

b 

Диметиламин, течен 100 30 - 

Торни соли, течни до 10 

до 10 

наситени 

40 

60 

60 

b 

b 

b 

Железен хлорид (Фери), течен до 10 

до 10 

наситен 

40 

60 

60 

b 

b 

b 

Eisessig 100 

100 

20 

40 

b 

b 

Оцет (винен оцет) от търг.  мрежа. 

от търг.  мрежа. 

от търг.  мрежа. 

40 

50 
60 

b 

b 
b 

Оцетна киселина, течна 

 
до 25 

до25 

25-60 

80 

40 

60 

60 

40 

b 

b 

b 

b 

Оцетна киселина, сурова 95 40 - 

  

Реагент Концентр. 

% 

Темп. 
0С 

RAU- 

PP 

Анхидрид на оцетна киселина 100 

100 

100 

20 

40 

60 

b 

bb 

bb 

Оцетен естер 100 20 - 

Ферицианкалий  u. разреден 40 b 

Фероцианкалий , течен разреден 

наситен 

60 

60 

b 

b 

Мастна киселина 100 60 bb 

Флуорамон , течен до 20 

до 20 

20 

60 

b 

b 

Flußsäure киселина, течна 

 

до 40 

40 

60 

70 

20 

60 

20 

20 

b 

b 

b 

b 

Формалдехид , течен разреден  

разреден  

40 

40  

60  

30 

b 

b  

b 

Фото емулсии всеки 40 - 

Фото проявители от търг. мрежа. 40 b 

Фото фиксатори от търг. мрежа. 40 b 

Фриген  100 20 bb 

Gaswasser обичайна 60 b 

Екстракти за дъбене, растителни обичайни 20 b 

Екстракти за дъбене от целулоза  обичайни 20 b 

Глюкоза, течна Наситена 

наситен 

20  

60 

b  

b 

Глюкол, течен 10 40 b 

Гликол, течен от търг. мрежа. 60 b 

Глюколова киселина, течен 37 20 b 

Глицерин, течен всеки 60 b 

Карбамид , течен до 10  

до 10  

33 

40  

60  

60 

b 

b  

b 

Хексантриол  от търг. мрежа. 60 b 

Holländerleim пром. конц. 

пром. конц. 

20  

60 

b  

b 

Хидроксиламин сулфат, течен до 12 35 b 

Хидросулфид , течен до 10  

до 10 

40  

60 

b  

b 

Калиева луга , течна до 40  

до 40  

50/60 

40  

60  

60 

b 

b  

b 

Калиев бихромат , течен 40 20 b 

Калиев бромат, течен 1  

1 

40  

60 

b  

b 

Калиев бромат, течен до 10  

до 10 

40  

60 

b  

b 

 



Реагент Концентр. 

% 

Темп. 
0С 

RAU- 

PP 

Калиев бромид, течен  40 

60 

60 

b 

b 

b 

Калиев хлорид, течен  40 

60 

60 

b 

b 

b 

Калиев хромат, течен 40 20 B 

Калиев нитрат, течен  40 

60 

60 

b 

b 

b 

Калиев хлорат, течен 1 

1 

40 

60 

b 

b 

Калиев перманганат, течен 

 

 

 

до 6 

до 6 

до 6 

до 18 

20 

40 

60 

40 

b 

b 

b 

b 

Клаиев персулфат, течен  40 

60 

40 

60 

b 

b 

b 

b 

Силициев флуороводород, течен до 32 60 - 

Силициева киселина, течен  60 b 

Готварска сол, течна  40 

60 

60 

b 

b 

b 

Въглена киселина, суха 100 60 b 

Въглена киселина, влажна  40 

60 

b 

b 

Въглена киселина, течна  20 - 

Алкохол от кокосова мазнина 100 

100 

20 

60 

b 

bb 

Крезол, течен до 90 45 - 

Меден флуорид, течен 2 50 b 

Меден сулфат, течен  40 

60 

60 

b 

b 

b 

Ликьори   20 b 

Магнезиев хлорид, течен  40 

60 

60 

b 

b 

b 

Магнезиев сулфат, течен  40 

60 

60 

b 

b 

b 

Maleinsäure, течен  40 

60 

40 

b 

b 

b 

Меласа  пром. конц. 

пром. конц. 

20 

60 

b 

b 

Корени меласа пром. конц. 60 b 

Мерзол D пром. конц. 40 - 

 
 
 
 

Реагент Концентр. 

% 

Темп. 
0С 

RAU- 

PP 

Метилов алкохол 100 

100 

40 

60 

b 

b 

Метил амин, течен 32 20 b 

Метилен хлорид 100 20 u 

Метил сярна киселина, течна до 50 

до 50 

100 

100 

20 

40 

40 

60 

b 

b 

- 

- 

Мляко    20 b 

Млечна киселина, течна до 10 

до 10 

90 

40 

60 

60 

b 

b 

b 

Млечна киселина l (сярна 
киселина/ 

Азотна киселина/вода) 

48/49/3 

48/49/3 

50/50/0 

50/50/0 

10/20/70 

10/87/3 

50/31/19 

20 

40 

20 

40 

50 

20 

30 

u 

u 

u 

u 

bb 

u 

u 

Мовилит D от търг.  мрежа. 20 - 

Сода бикарбонат-луга, течна до 40  

до 40  

50/60 

40  

60  

60 

b 

b  

b 

Натриев бисулфид, течен разреден  

разреден  

наситен 

40  

60  

60 

b 

b  

b 

Натриев хлорат, течен до 10  

до 10  

наситен 

40  

60  

60 

b 

b  

b 

Натриев хлорит , течен 50  

разреден 

20 

60 

b 

u 

Натриев хипохлорит течен разреден 20 b 

Нексал, BX, течен разреден  

разреден 

40  

60 

- 

Никелов сулфат, течен разреден  

разреден  

наситен 

40  

60  

60 

b 

b  

b 

Никотин , течен Потреб. конц. 20 - 

Никотинови препарати, течни Потреб. конц. 20 - 

Нитроза-газ Концентр.  

Концентр. 

20  

60 

b 

Карболинеум от плодни дървета, 
течен 

Потреб. конц. 20 - 

Плодов пулп Пром. Конц. 20 b 

Масла и мазнини от търг.  мрежа. 60 bb 

Мастни киселини от търг.  мрежа. 60 bb 

Олеум  10 20 u 

Олеум-пари По-малки  

по-високи 

20  

20 

bb 

u 



 
Реагент Концентр. 

% 

Темп. 
0С 

RAU- 

PP 

Оксалова киселина, течна разреден 

разреден 

наситен 

40 

60 

60 

b 

b 

b 

Озон  100 

10 

20 

30 

bb 

b 

Мастна киселина от палмови 
ядки 

100 60 - 

Парафинови емулсии от търг.  мрежа. 

от търг.  мрежа. 

20 

40 

- 

- 

Фенол , течен до 90 

1 

45 

20 

b 

- 

Фенилхидразин  100 

100 

20 

60 

bb 

- 

Фенолхидразин -хлорхидрат, наситен 20 - 

Течен  наситен 60 - 

Фосген, течен 100 20 u 

Фосген , газообразен 100 

100 

20 

60 

bb 

bb 

Фосфорен пентоксид 100 20 b 

Фосфорна киселина , течна до 30 

до 30 

40 

80 

80 

40 

60 

60 

20 

60 

b 

b 

b 

b 

b 

Фосфорен трихлорид 100 20 b 

Водороден фосфор 100 20 - 

Пикринова киселина, течна 1 20 b 

Pottasche, течен наситен 40 - 

пропан, течен 100 20 - 

Пропан , газообразен 100 20 - 

пропанглиалкохол, течен 7 60 b 

Рамазит  от търг.  мрежа.  

от търг.  мрежа. 

20  

40 

- 

- 

Лой -емулсия, сулфирана от търг. мрежа. 20 - 

Röstgase, сух всеки 60 b 

Азотна киселина, течна до 30 

30/50 

98 

98 

50 

50 

20 

60 

b 

u 

u 

u 

Солна киселина , течна до 30 

до 30 

über 30 

über 30 

40 

60 

20 

60 

b 

b 

b 

b 

Кислород  всеки 60 - 

Серен диоксид, сух всеки 60 b 

Серен диоксид, влажен и 
течен 

Всеки 

50 

всеки 

40  

50  

60 

b 

b  

b 

Серен диоксид, течен под 8 
atü 

наситен 20 - 

 

 

 

  
Реагент Концентр. 

% 

Темп. 
0С 

RAU- 

PP 

Серен диоксид, течен 100 

100 

100 

-10 

20 

60 

- 

b 

b 

Серовъглерод  100 20 bb 

Натриева сяра, течна разреден 

разреден 

наситен 

40 

60 

60 

b 

b 

b 

Сярна киселина , течна до 40 

до 40 

70 

70 

80-90 

96 

96 

40 

60 

20 

60 

40 

20 

60 

b 

b 

b 

bb 

bb 

b 

u 

Сероводород , сух 100 60 b 

Сероводород, течен warm ges.  

warm ges. 

40  

60 

b  

b 

Езерна вода - 

- 

40  

60 

b  

b 

Сапунени разтвори, течни konzentriert  

konzentriert 

20  

60 

b  

b 

Сребърен нитрат , течен до 8  

до 8 

40  

60 

b  

b 

Сода, течна разреден  

разреден  

наситен 

40  

60  

60 

b 

b  

b 

Spermölalkohol от търг.  мрежа. 20 - 

Spinnbadsäuren, CS2-
съдържаща 

0,01  

0,02  

0,07 

52  

52  

52 

- 

- 

- 

Нишесте , течно всеки  

всеки 

40  

60 

b 

b 

Нишесте - сироп Betr.-Konz. 60 b 

Стеаринова киселина 100 60 bb 

Stellhefenwürze Betr.-Konz.  

Betr.-Konz, 

40  

60 

b  

b 

Лой   100  

100 

20  

60 

b  

b 

Tan igan extra A, течен всеки 20 - 

Tanigan extra B, течен всеки 20 - 

Tan igan extra D, течен наситен 

наситен 

40  

60 

- 

- 

Tanigan F, течен наситен 60 - 

Tanigan U, течен наситен 

наситен 

40  

60 

- 

- 

Тетрахлоровъглерод , 
технически 

100 20 u 

Тионилхлорид  100 20 u 

Толуол  100 20 u 

Гроздова захар, течна наситен 

наситен 

20  

60 

B 

 b 

 

 



 
Реагент Концентр. 

% 

Темп. 
0С 

RAU- 

PP 

Триетаноламин   100 20 b 

Трихлоретилен   100 20 b 

Трилон   от търг.  мрежа 60 - 

Триметилопропан , течен до 10 

до 10 

от търг.  мрежа 

от търг.  мрежа 

40 

60 

40 

60 

- 

- 

b 

b 

Свръххлорна киселина, течна до 10 

до 10 

наситен 

40 

60 

60 

b 

b 

- 

Урина  normal 

normal 

40 

60 

b 

b 

Винилацетат  100 20 b 

Парафинов алкохол 100 60 bb 

Вода  100 

100 

40 

60 

b 

b 

Водород  100 60 b 

Водороден супероксид , течен до 30 

до 20 

20 

50 

b 

b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Реагент Концентр. 

% 

Темп. 
0С 

RAU- 

PP 

Коняк  от търг.  мрежа 20 b 

Вина, червено и бяло от търг.  мрежа 20 b 

Винена киселина , течна до 10 

до 10 

наситен 

40 

60 

60 

b 

b 

b 

Ксилол  100 20 u 

Цинков хлорид , течен разреден 

разреден 

наситен 

40 

60 

60 

b 

b 

b 

Цинков сулфат, течен разреден 

разреден 

наситен 

40 

60 

60 

b 

b 

b 

Клай (ll)-хлорид, течен разреден 

разреден 

наситен 

40 

60 

60 

b 

b 

b 

Лимонена киселина, течна до 10 

до 10 

наситена 

40 

60 

60 

b 

b 

b 
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6972028, winnipeg@rehau.com CH: Bern, Tel.: +41 31 7202-120, bern@rehau.com Vevey, Tel.: + 41 21 94826-36, vevey@rehau.com Zürich, Tel.: +41 44 83979-79, zuerich@rehau.com CZ: 
Brünn, Tel.: +420 547 425-580, brno@rehau.com Prag, Tel.: +420 2 72190-111, praha@rehau.com D: Berlin, +49 30 66766-0, berlin@rehau.com Bielefeld, Tel.: +49 521 20840-0, 
bielefeld@rehau.com Bochum, Tel.: +49 234 68903-0, bochum@rehau.com Frankfurt, Tel.: +49 6074 4090-0, frankfurt@rehau.com Hamburg, Tel.: +49 40 733402-0, hamburg@rehau.com 
Hannover, Tel.: +49 5136 891-0, hannover@rehau.com Leipzig, Tel.: +49 34292 82-0, leipzig@rehau.com München,Tel.: +49 8102 86-0, muenchen@rehau.com Nürnberg, Tel.: +49 9131 
93408-0, nuernberg@rehau.com Stuttgart, Tel.: +49 7159 1601-0, stuttgart@rehau.com DK: Kopenhagen, Tel.: +45 46 7737-00, kobenhavn@rehau.com E:Barcelona, Tel.: +34 93 63535 00, 
barcelona@rehau.com Bilbao, Tel.: +34 94 45386-36, bilbao@rehau.com Madrid, Tel.: +34 91 6839425, madrid@rehau.com EST: Tallinn, Tel.: +372 6 2839-32, tallinn@rehau.com F: 
Agen,Tel.: +33 553695869, agen@rehau.com Lyon, Tel.: +33 472026-300, lyon@rehau.com Paris, Tel.: +33 1 348364 50, paris@rehau.com Rennes, Tel.: +33 2 996521-30, 
rennes@rehau.com St. Avold, Tel.: +33 3879177-00, stavold@rehau.com FI: Helsinki, Tel.: +358 9 877099-00, helsinki@rehau.com GB: Birmingham, Tel.: +44 121 34423 00, 
birmingham@rehau.com Glasgow, Tel.: +44 1698 503 700, glasgow@rehau.com Manchester, Tel.: +44 1617777-400, manchester@rehau.com Slough, Tel.: +44 1753 5885-00, 
slough@rehau.com GE: Tiflis, Tel.: +995 32 559909, tbilisi@rehau.com GR: Athen, Tel.: +30 210 6682-500, athens@rehau.com H: Budapest, Tel.:+36 235307-00, budapest@rehau.com HK: 
Hongkong, Tel.: +8 52 28987080, hongkong@rehau.com HR: Zagreb, Tel.: +3 85 1 3886998, zagreb@rehau.com I: Mailand, Tel.: +39 02 95941-1, milano@rehau.com Pesaro, Tel.: +39 
07212006-11, pesaro@rehau.com Rom, Tel.: +39 06 900613-11, roma@rehau.com Treviso, Tel.: +39 0422 7265-11, treviso@rehau.com IND: Neu Delhi, Tel.: +91 11 30948602, 
newdelhi@rehau.com Mumbai, Tel.: +91 22 55922929,mumbai@rehau.com IRL: Dublin, Tel.: +353 1 816502-0, dublin@rehau.com J: Osaka, Tel.: +81 3 57962102, osaka@rehau.com KAS: 
Almaty, Tel.: +7 3272 461943, almaty@rehau.com LT: Vilnius, Tel.: +3 705 24614-00,vilnius@rehau.com LV: Riga, Tel.: +3 71 7 609080, riga@rehau.com MK: Skopje, Tel.: +3 892 2402-670, 
skopje@rehau.com MEX: Mexico, Tel.: +52 461 61880-00, mexico@rehau.com Monterrey, Tel.: +52 81 81210-130,monterrey@rehau.com N: Oslo, Tel.: +47 22 5141-50, oslo@rehau.com NL: 
Nijkerk, Tel.: +31 33 24799-11, nijkerk@rehau.com NZ: Auckland, Tel.: +64 9 2712715, auckland@rehau.com P: Lissabon, Tel.: +3 51 21 94972-20,lisbao@rehau.com PE: Lima, Tel.: +51 1 
2261713, lima@rehau.com PL: Danzig, Tel.: +48 58 668 59 60, gdynia@rehau.com Kattowitz, Tel.: +48 32 7755-100, katowice@rehau.com Posen, Tel.: +48 61 849-8400,poznan@rehau.com 
Warschau, Tel.: +48 22 519-7300, warszawa@rehau.com RA: Buenos Aires, Tel.: +54 11 489860-00, buenosaires@rehau.com RC: Taipei, Tel.: +886 2 25861210, taipei@rehau.com RCH: 
Santiago, Tel.: +562 540-1900, 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 4959375250, 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 3124726950, 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.: +38044 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.: +1763 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  
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