
T aigi kaip atpažinti patikimą gami-
nį? Kokius vamzdžius rinktis, kuo 
juos sujungti, kad netektų „iš arti“ 

susipažinti su santechninės avarijos pa-
sekmėmis?

Vandentiekio vamzdynas
Tiek karšto, tiek šalto vandens vamzdy-
nams iš esmės būdingos tos pačios bėdos: 
nesandarumas, kurį senuose vamzdynuo-
se išplonėjusiomis sienelėmis sukelia nuo-
latinis vandens slėgis ir prasta geriamojo 
vandens kokybė dėl vamzdžių irimo metu 
į vandenį patenkančių priemaišų.

Karšto vandens tiekimo vamzdynai 
kalkėja. Kalkių nuosėdos prikimba prie 
vamzdžio vidinių sienelių ir per ilgą lai-
ką gerokai susiaurina jo skersmenį. Taip 
susilpnėja vandens slėgis, ypač viršuti-
niuose daugiabučių aukštuose, ir suma-
žėja jo temperatūra: kol karštas vanduo 
silpna srovele pasiekia čiaupą, atvėsta. 
Norint pakelti slėgį tokiame užakusia-
me vamzdyne, galima įrengti specialią 
vandens pakėlimo stotelę, tačiau tuo-
met kyla pavojus, kad seni susidėvėję 
vamzdžiai tokios invazijos neatlaikys ir 
paprasčiausiai pratrūks.

Šalto vandens vamzdžiai rūdija, t. y. 
plonėja jų sienelės, o metalo atplaišos už-
kemša visą vamzdyną, ypač alkūnių ir ki-
tokių jungčių vietose. Tinkamai neizo-
liuoti, jie rūdija ir iš išorės – ant šalto vamz-
džio paviršiaus kondensuojasi drėgmė  
iš oro. Šį procesą paskatina ir artima karš-
to vandens vamzdžio kaimynystė.

Beje, jeigu karšto ir šalto vandens 
vamzdžiai liečiasi ir yra neizoliuoti, tai 
patiriama ir energijos nuostolių: karštas 
vanduo vėsta, nes dalį savo šilumos ener-
gijos atiduoda šalto vandens vamzdžiui.

Kokybiški ir nekenksmingi
Vieni geriausių vandentiekio sistemų 
vamzdžių yra daugiasluoksniai, su vi-
duriniu aliuminio sluoksniu, kurių vi-
dinis sluoksnis yra iš PE-Xc (susiūtojo 

polietileno). Ši medžiaga, turėdama są-
lytį su vandeniu, visiškai nekeičia jo sa-
vybių, neišskiria nuodingų organinių da-
lelių. Vandens savybių visiškai nekeičia 
ir presuojamosios jungtys, pagamintos iš 
PPSU (polifenilsulfono).

VIDAUS VANDENTIEKIO VAMZDYNAS TURI: 
• būti sandarus, patikimai ir nesudėtin-
gai montuojamas; 
• užtikrinti ir atlaikyti reikiamą slėgį bei 
vandens temperatūrą; 
• nekeisti geriamojo vandens savybių;
• neskatinti apnašų susidarymo ant 
vidinių vamzdyno sienelių.

Karšto vandens  
tiekimo vamzdžiai
Remiantis Lietuvos higienos norma HN 24  
„Geriamojo vandens saugos ir kokybės 
reikalavimai“, legioneliozės prevencijai 
vandens šildytuve karšto vandens tem-
peratūra gali siekti iki 66 °C, o vartotojų 
čiaupuose – iki 60 °C.

Taigi karšto vandens vamzdžiai turi 
būti atsparūs ilgalaikiam temperatūros 

poveikiui. PE-X yra atspariausia aukš-
tai temperatūrai ir slėgiui plastiko rūšis, 
naudojama daugiasluoksnių vamzdžių 
gamybai.

PE-Xc VAMZDŽIAI, PALYGINTI  
SU METALINIAIS VAMZDYNAIS: 

• nerūdija;
• nekaupia apnašų ant vidinių sienelių, 
nes jų paviršius ypač glotnus: PE-Xc  
ekvivalentinis vamzdžio sienelių 
šiurkštumas yra 0,007 mm, o naujo 
besiūlio plieno vamzdžio – 0,03 mm;
• yra lankstūs, juos nesunku sulenkti 
rankomis, todėl gerokai paprasčiau 
montuoti. Iki minimumo sumažėja 
būtinų jungiamųjų dalių skaičius. 
(Montuojant metalinį vamzdyną, beveik 
kiekvienam posūkiui būtina jungtis, to-
dėl darbai tampa gerokai sudėtingesni, 
brangesni ir ilgiau trunka.) Sulenktas 
daugiasluoksnis vamzdis išlaiko jam 
suteiktą formą;
• atlaiko aukštą temperatūrą (95 °C) 
ir slėgį (10 bar), todėl puikiai tinka ir 
šildymo sistemoms.

Vandentiekio  
ir nu   tekų 
sistemos

Rūta ZAREMBIENĖ

Būtina komfortiško 
gyvenimo dalis – 
higienos sąlygų 
užtikrinimas, todėl 
pastato vamzdynai, 
nors dažniausiai ir 
nematomi, yra ypač 
svarbūs. Nuo jų 
medžiagų kokybės 
ir technologinių 
sprendimų priklauso 
eksploatavimo trukmė 
ir patogumas.

PLASTIKAS IR 
GERIAMASIS VANDUO
Geriamojo vandens vamzdynų gamybai 
naudojamas plastikas, patyręs sąlytį 
su vandeniu, neturi kelti kenksmingų 
padarinių, todėl ne visos plastiko rūšys 
tam tinka. „Wavin“ daugiasluoksnių 
vamzdžių sistema turi vokišką DVGW  
(Dujų ir vandens techninės ir mokslo 
asociacijos) sertifikatą, išduodamą 
geriamojo vandens sistemoms.
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Nuo 2008 m. daugiasluoksniams 
vamzdžiams taikomas standartas LST 
EN ISO 21003 „Pastatų karšto ir šal-
to vandens įrenginių daugiasluoksnių 
vamzdynų sistemos“, tačiau rinkoje vis 
dar nemažai šio tipo vamzdžių neati-
tinka jo reikalavimų. Tai nežinomų ga-
mintojų gaminiai iš neaiškių medžiagų. 
Vizualiai jie niekuo nesiskiria nuo ko-
kybiškų vamzdžių, tačiau kainuoja ge-
rokai mažiau. Šiuo metu Lietuvoje siū-
loma 30–40 skirtingų gamintojų vamz-
džių, dalis jų neturi pagal standartą pri-
valomo ženklinimo.

Ant daugiasluoksnio vamzdžio (tinka-
mo tiek karštam, tiek šaltam vandeniui) 
privalo būti bent šie duomenys: 

• standarto numeris, t. y. LST EN ISO 
21003; 
• gamintojo pavadinimas arba preki-
nis ženklas;
• išorinis vamzdžio skersmuo ir 
sienelės storis;
• medžiagos, iš kurių sudarytas 
vamzdis. Neužtenka tik pažymėti 
PE-X/AL/PE ar PE-RT/AL/PE-RT– turi 
būti nurodyta konkreti plastiko rūšis, 
pavyzdžiui, PE-Xa, PE-Xb ar PE-Xc; 
taip pat PE-RT type I ar PE-RT type II 
(pavyzdys: PE-Xc/AL/PE arba PE-RT/
AL/PE-RT type I ir pan.), nes kiekvie-
na medžiaga skiriasi savo savybėmis, 
atsparumu temperatūrai ir slėgiui;

• vamzdžio paskirtis. Turi būti ne 
žodinis žymėjimas (pvz., Hot Water),  
o nurodyta konkreti klasė (žr. lentelę 
66 psl.). Svarbu naudoti vamzdį tik 
pagal paskirtį, pavyzdžiui, cl.1 ar 
class 1 pažymėtas vamzdis netinka-
mas radiatoriniam šildymui;
• pagaminimo data ir laikas.

Kita informacija, nors ir neprivaloma 
nurodyti ant vamzdžio, taip pat svarbi: 
pavyzdžiui, kuriose laboratorijose ir 
sertifikavimo centruose vamzdis yra 
testuotas (DVGW, KIWA, SKZ, AENOR, 
CSTBat ir kt.). 

Vartotojui, nesuprantančiam šio žen-
klinimo tankumyno, lengviau susi-
gaudyti, kai nurodoma tik maksimali 
temperatūra, slėgis ir paskirtis. Bū-
tent šitaip viską suprastina nepatiki-
mi gamintojai, jie nuslepia konkre-
tų gamintoją ir šalį, rašydami aptakią 
frazę: Made under German Technology 
(pagaminta pagal vokišką technolo-
giją) ar pan. Pirkėjas tokiu atveju tu-
rėtų susimąstyti: jeigu gaminys tikrai 
geras, kodėl dalis informacijos apie jį 
slepiama?

Egzistuoja tikimybė, kad neaiškios 
kilmės vamzdžius bevardis gamintojas 
net ir rizikuodamas paženklins pagal 
visus standarto reikalavimus, todėl sau-
giausia įsigyti tik žinomų ir laiko patik- 
rintų įmonių gaminius.

Presuojamosios jungtys
Daugiasluoksniai „Wavin“ vamzdžiai  
„Tigris“ jungiami presuojamosiomis 
PPSU jungtimis. Šis plastikas ypač at-
sparus net stipriems smūgiams: jis gali 
deformuotis, tačiau neskyla (tampru-
mo riba 70 MPa). Be to, jis atsparus 
rūgštinėms terpėms (pH 2–13), aukš-
toms temperatūroms (nekeičia savo 
struktūros iki 207 °C), biologiškai ne-
kenksmingas maisto produktams.

PPSU temperatūrinis pailgėjimo koe-
ficientas labai artimas nerūdijančiojo plie-
no koeficientui, todėl plastikinis jungties 
korpusas ir presavimo mova veikia kaip 
viena visuma, o temperatūrų pokytis ne-
turi įtakos jungties veiksmingumui.

Šių presuojamųjų PPSU jungčių 
konstrukcija tokia, kad jų tinkamai ne-
užpresavus, vanduo prateka būtent per 
jungtį. Sumontavęs vamzdyną santech-
nikas turi atlikti slėgio bandymus. Bū-
na taip, kad neužpresuota jungtis iš kitos 
medžiagos bandymo metu yra sandari, 
tačiau po kurio laiko dėl nuolatinio slėgio 
per ją ima skverbtis vanduo – dažniausiai 
tuomet visa vandentiekio sistema jau bū-
na paslėpta po apdaila. O štai „Wavin“ 
PPSU jungtys santechnikui iškart parodo 
montavimo klaidas – pratekantį vandenį 
arba sistemoje mažėjantį slėgį.

PP-R LITUOJAMIEJI 
VAMZDŽIAI
Tai termiškai apdoroto polipropileno 
(PP-R) vamzdžiai, kurie jungiami lituojant 
specialiu įrankiu: kaitinamas vamzdžio 
galas ir jungtis, tuomet jie, glaudžiai 
sujungti, tarpusavyje susilydo. Tai ne-
bloga ir gana nebrangi technologija, 
tačiau reikia santechniko, kuris būtų 
labai patyręs dirbti būtent su šia tech-
nologija. Priešingu atveju gali atsitikti 
taip, kad plastikas bus perkaitintas ir 
jungties vietoje susigarankščiuos, gali 
net sumažėti skerspjūvio plotas. Slėgio 
nepakaks, sistema veiks netinkamai, o 
norint rasti klaidą, teks ją visą išardyti. 
Jei vamzdynas paslėptas, prireiks daug 
laiko, išlaidų ir rimto remonto. Taigi, nors 
technologija ir pažangi, sėkmingas jos 
montavimas ypač priklauso nuo mon-
tuotojo darbo kultūros ir kvalifikacijos. 
Kadangi PP-R vamzdžiai yra nelankstūs, 
prireikus posūkio ar vamzdyną tęsiant 
kampu, turi būti montuojama jungtis.

Vamzdžių ženklinimas  
pagal EN ISO 21003 standarto reikalavimus

Vamzdžių eksploatavimo paskirties klasės pagal ISO 10508 standartą

Klasė

Darbinė temperatūra 
(TD)

Maksimali temperatūra 
(Tmax)

Aukščiausia avarinė 
temperatūra (Tmal) Pritaikymas

ºC Skaičiuojamasis 
laikotarpis metais ºC Skaičiuojamasis 

laikotarpis metais ºC Skaičiuojamasis lai-
kotarpis valandomis

1 60 49 80 1 95 100 Karštam vandeniui tiekti (60 ºC)
2 70 49 80 1 95 100 Karštam vandeniui tiekti (70 ºC)

3
20
30
40

0,5
20
25

50 4,5 65 100 Žematemperatūriam  
grindiniam šildymui

4
20
40
60

2,5
20
25

70 2,5 100 100
Grindiniam šildymui  
ir žematem peratūriam  
radiatoriniam šildymui

5
20
60
80

14
25
10

90 1 100 100 Aukštos temperatūros  
radiatoriniam šildymui

PASTABA. Šis standartas taikomas tik uždaroms sistemoms, kurios neviršija 5 klasei  nustatytų TD, T
max, Tmal verčių.

Eksploatavimo garantija
Statybos įstatymas numato, kad statinio 
garantinis terminas negali būti trumpes-
nis (skaičiuojant nuo statinio pripažini-
mo tinkamu naudoti dienos) kaip 5 me-
tai, paslėptų statinio elementų (konstruk-
cijų, vamzdynų ir kt.) – 10 metų, o jeigu 
buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia 
paslėptų defektų – 20 metų.

Norint, kad vamzdynų sistemos ne-
keltų rūpesčių ne tik garantiniu, bet ir 
pogarantiniu laikotarpiu, svarbu, jog 
jungtys ir vamzdžiai būtų suderinti tar-
pusavyje. Todėl geriau naudoti vieno ga-
mintojo sistemą: patikimas ir ilgaamžis 
vamzdyno sistemos eksploatavimas ga-
rantuojamas tik jungiant to paties gamin-
tojo vamzdžius jiems pritaikytomis jun-
giamosiomis dalimis ir laikantis monta-
vimo nurodymų. Jei sistema sudaryta iš 
skirtingų gamintojų elementų ar nesilai-
kant montavimo technologinių reikalavi-
mų, visa atsakomybė už sistemos funk-
cionavimą ir kokybę teks montuotojui, 
o ne gamintojui.
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Nuotekų vamzdynas
Turbūt pačią didžiausią ir nemaloniausią 
problemą gali sukelti nesandarus nuo-
tekų vamzdis. Tokios avarijos pasekmių 
šalinimas – ne tik materialiniai bei laiko 
nuostoliai, bet ir labai nemalonus pro-
cesas.

Nuotekų vamzdynas dėl estetinių 
priežasčių dažniausiai būna paslėptas. 
Kol viskas gerai, niekas jo ir neprisime-
na. Bėdos prasideda tuomet, kai, nu-
sprendę remontuoti virtuvę, vonios ar 
tualeto patalpas, gyventojai imasi tvar-
kyti ir vamzdyną. Deja, imamasi tvarky-
ti, t. y. keisti, tik savo dalies vamzdžius. 
Prie sovietinių laikų ketaus ar plastikinio 
nuotekų stovo prijungiamas naujas plas-
tikinis vamzdis. Iš pirmo žvilgsnio atro-
do, kad deklaruojamieji vamzdžių skers-
menys sutampa, taigi tereikia tinkamos 
jungties ir atsakingai dirbančio meistro. 

Vis dėlto senieji vamzdžiai, kuriems 
dažniausiai jau būna daugiau nei 50 me-
tų, nebuvo gaminami itin tiksliai, todėl 
naują vamzdį prijungti sunku. Jis pa-
kaitinamas, kad šiek tiek suminkštėtų ir  
įsimautų, tačiau pakaitintas per stipriai, 
vamzdis deformuojasi, o per mažai – ten-
ka jį pakalti. Tokie bandymai sujungti 
per jėgą gerokai išjudina visą nuotekų 
stovą, ir senasis vamzdis neilgai trukus 
per jungties vietą ima leisti skysčius. Be 
to, keičiant vamzdyną dalimis, perdango-
se tarp aukštų dažnai lieka senojo vamz-
džio, todėl nesandarių jungčių prob- 
lema išlieka.

PAVYZDYS. Devynaukščio namo septin-
tame aukšte keičiant nuotekų vamzdžius 
buvo sujudintas visas stovas. Stovo 
jungtis ketvirtame aukšte neatlaikė ir 
tapo nesandari, tačiau gyventojai nieko 
neįtarė. Po paros ėmė drėkti antro ir 
trečio aukštų butų sienos. Avarinės 
tarnybos darbuotojai tikrino kiekvieną 
butą, kol rado avarijos vietą.

Vamzdyno lopymas – pasaka be ga-
lo, nes, suremontavus viename aukšte, 
gali imti tekėti kitame. Pats paprasčiau-
sias būdas išvengti bėdų dėl nuotekų – 
pakeisti visą vamzdyną ar bent jau sto-
vus. Tai nėra nei labai sudėtinga, nei 
labai brangu ir užima nedaug laiko.

DIDŽIAUSIOS PROBLEMOS: 
• nesandarumas (prateka nuotekos  
ir sklinda blogas kvapas);
• triukšmingumas;
• degumas;
• neilgaamžiškumas.

Svarbu ir medžiagos,  
ir montuotojai
Pirmiausia, svarbu užtikrinti sandarumą 
ir ilgą eksploatavimo laiką, todėl medžia-
ga, iš kurios gaminami vamzdžiai ir jun-
giamosios dalys, turi būti tvirta, atspari 
temperatūrų poveikiui, gaminių siene-
lės turėtų būti kuo storesnės, o sistema 
prie konstrukcijų tvirtinama patikimais 
laikikliais. Žinoma, svarbu tinkamai at-
likti darbus – net ir geriausios medžia-

gos, jeigu yra montuojamos kreivarankio 
meistro, neišspręs problemos.

Dar vienas aspektas, turintis tiesio-
ginės įtakos vamzdyno tinkamumui ir 
priežiūros paprastumui, – tai apnašų 
kaupimasis ant vamzdžių vidinių sie-
nelių. Todėl būtina rinktis vamzdžius 
iš tokių medžiagų, kad jų vidinio pa-
viršiaus šiurkštumas būtų kuo mažes-
nis ir apnašos neturėtų už ko užkibti. 
Šiuo požiūriu geriausiai tinka plastiki-
niai vamzdžiai.

Tylus vamzdynas
Rimta problema – „triukšmaujantis“ 
vamzdynas. Čia vien kokybiško monta-
vimo nepakanka, todėl gamintojai siūlo 
įvairias šią problemą neutralizuojančias 
sistemas: betriukšmes, storasienes struk-
tūrines, monolitines.

Betriukšmiais vamzdynais vadinami 
mineralizuoto plastiko vamzdžiai ir jų 
jungiamosios dalys. Jie naudojami tuo-
met, kai turi būti užtikrintos ypatingos 
triukšmo izoliavimo savybės. Betriukš-
mių vamzdynų gamintojai naudoja skir-
tingus medžiagų derinius, todėl vieno-
do standarto tokiems vamzdžiams nėra.

Renovuojant daugiabutį, dažnai sten-
giamasi taupyti, todėl pasirenkami pi-
gesni, o drauge – ir prastesni sprendi-
mai. Kad būtų laikomasi bent minimalių 
komforto užtikrinimo sąlygų, t. y. nuo 
nuotekų vamzdyno sklistų kuo mažes-
nis triukšmas, „Wavin“ siūlo tris spren-
dimus:

Atsparumas ugniai
Renkantis vamzdyną pagal jo triukšmo 
izoliavimo savybes, matyti, kad tyliausi 
yra mineralizuoto plastiko vamzdžiai, 
jiems šiek tiek nusileidžia struktūriniai 
polivinilchlorido (PVC), taip pat mo-
nolitinės sienelės vamzdžiai.

Plastikiniai vamzdžiai skiriasi ne tik 
triukšmo izoliavimo, bet ir degumo sa-
vybėmis.

Nuotekų stovas, kaip ir kitos per 
aukštus besitęsiančios inžinerinės siste-
mos, gaisro atveju tampa galimu ugnies 
plitimo keliu, todėl jų degumo klasė 
ypač svarbi.

Polipropilenas (PP) – tai degi medžiaga, 
kuri užsiliepsnoja staigiai ir stipriai, 
pati neužgęsta, o dega tol, kol visiškai 
sudega (suverda į masę). Degdama 
ji neišskiria dūmų, nors kyla kita  – 
liepsnojančių lašelių  – problema. Šie 
lašeliai krinta žemyn ir gali pernešti 
ugnį į kitą vietą. Pavyzdžiui, degant 
polipropileniniam nuotekų stovui de-
vintame aukšte, liepsnojantys lašeliai 
krisdami gali uždegti stovą bet kuriame 
žemesniame aukšte.

Taigi ugnis PP vamzdžiais lengvai 
plinta, todėl tarp aukštų ir vamzdžiui 
kertant kitas konstrukcijas reikia mon-

tuoti specialias priešgaisrines apkabas, 
kurios yra nepigios, bet labai veiks-
mingos. Apkabos viduje esanti ugniai 
atspari medžiaga, kylant temperatū-
rai, ima plėstis ir mechaniškai užsan-
darina reikiamą vietą, taip neleisdama 
nei ugniai, nei dūmams pro ją prasi-
skverbti.

Betriukšmiai vamzdynai „Wavin 
ASTO“ gaminami iš mineralizuoto PP, 
todėl kartu su jais gamintojas rekomen-
duoja naudoti ir „Wavin ASTO“ prieš-
gaisrines apkabas, apsaugančias nuo 
ugnies bei dūmų plitimo ne mažiau kaip 
90 minučių.

Polivinilchloridas (PVC) – tai nepalai-
kantis degimo plastikas, taigi ugnis 
iš šios medžiagos pagamintu stovu 
neplinta tolyn. Pasirinkus PVC vamzdį, 
nėra ir liepsnojančių lašelių efekto.

Akivaizdu, kad po gaisro tektų keisti 
abiejų medžiagų vamzdžius, tačiau sto-
vai iš PVC vamzdžių gerokai sumažina 
tikimybę ugniai persimesti į kitas patal-
pas ar aukštus. 

Bet kokiu atveju dūmų ir tempe-
ratūriniai jutikliai turėtų būti kiekvie-
name būste – juk degių ar nuodingus 
dūmus skleidžiančių medžiagų, ypač 
plastikų, buityje yra labai daug.

• idealiausias variantas – visą nuotekų 
sistemą sumontuoti iš betriukšmių 
vamzdžių („Wavin ASTO“);
• šiek tiek pigesnis variantas  – iš be-
triukšmių vamzdžių sumontuoti tik stovą, 
nes būtent jis yra didžiausias vamzdyno 
skleidžiamo triukšmo šaltinis, o horizon-
talias atšakas į butus  – iš storasienių 
trisluoksnių (struktūrinių) PVC vamzdžių 
(„Wavin OPTIMA“);
• dar labiau taupant galima visą nuo-
tekų sistemą – ir stovą, ir horizontalias 
atšakas į butus – sumontuoti iš struk-
tūrinių vamzdžių („Wavin OPTIMA“) bei 
jungiamųjų dalių. Struktūrinis nuotekų 
vamzdis yra gerokai tylesnis už tokio 
pat skersmens ir sienelės storio įprastą 
monolitinį PVC vamzdį, tačiau nusileidžia 
betriukšmiam.

Labai svarbu vamzdžių laikikliai: re-
komenduojama juos rinktis su gumine 
tarpine, kuri irgi mažina triukšmą. Net 
ir 2–3 decibelų skirtumas yra juntamas 
ir kelia diskomfortą.

PP ir PVC vamzdžių 
savybių palyginimas
Nuotekų vamzdžiai ir jungiamosios da-
lys gaminami iš:

 - polivinilchlorido (PVC). Vamzdžių 
iš PVC sienelės gali būti monolitinės, 
t. y. vienos medžiagos, arba struktūri-
nės, t. y. sudarytos iš skirtingų me-
džiagų sluoksnių; 
 - polipropileno (PP). Jų sienelės pa-

prastai tik monolitinės; 
 - mineralizuoto plastiko (dažniausiai 

tai – PP, sumaišytas su mineralinėmis 
medžiagomis). Tokie medžiagų deri-
niai gerai slopina garsą.

 • PVC vamzdžių sienelės storesnės už 
standartinių PP vamzdžių (50 mm skers-
mens vamzdžio sienelė storesnė 65 proc., 
o 110 mm – 20 proc.), todėl jie dar va-
dinami storasieniais.
 • PVC vamzdžių linijinis medžiagos 

šilumos plėtimosi koeficientas mažes-
nis nei PP vamzdžių net 2,5 karto. Tai-
gi naudojant PVC vamzdžius gerokai 
sumažėja tikimybė, kad medžiaga pail-
gės ar susitrauks dėl vamzdžiu tekančio 
skysčio temperatūros poveikio, o ilga-
laikio eksploatavimo metu vamzdis išsi-
ners iš movos.
 • Tiek PVC, tiek PP vamzdžiai vieno-

dai atsparūs jais tekančio skysčio maksi-
maliai temperatūrai.

Struktūrinis trisluoksnis  
PVC vamzdis „Wavin OPTIMA“

Betriukšmiai mineralizuoto polipropileno 
(PP) vamzdžiai „Wavin ASTO“
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PP vamzdžiai  
„Wavin ASTO“
Tai betriukšmiai vamzdžiai, gaminami iš 
polipropileno, kuris maišomas su garsą 
slopinančia mineraline medžiaga, pavyz-
džiui, bario sulfatu. Gaunama medžia-
ga – astolanas, kurios tankis 1900 kg/m3.  
Tai sunki, tvirta medžiaga, iš kurios pa-
gaminti vamzdžiai puikiai slopina garsą. 
Kadangi „Wavin ASTO“ yra 2–3 kar-
tus lengvesni už ketinius vamzdžius, jų 
montavimas gerokai paprastesnis.

„Wavin ASTO“ – Vokietojoje gami-
nama betriukšmių vamzdžių ir jungia-
mųjų dalių sistema, kuri šiuo metu lai-
koma tyliausia tokio tipo sistema.

PVC vamzdžiai  
„Wavin OPTIMA“
Tai struktūriniai trisluoksniai vamzdžiai, 
kurių vidinis ir išorinis sluoksniai paga-
minti iš PVC, o tarp jų yra putų (angl.  
foamed) sluoksnis. Tai labai tvirti vamz-
džiai – jų sienelės storis 3,2 cm (kai 
skersmuo – 110 cm), o medžiagos, iš ku-
rios jie gaminami, tankis – 1410 kg/m3.  
„Wavin OPTIMA“ degumo savybės iš-
tirtos Gaisro tyrimų centro ir nustatyta 
B-s2, d0 degumo klasė.

„Wavin“ vamzdžių kokybė ir atitiktis 
LST EN 1453-1:2002 (EN 1453-1:2000) 
patvirtinta Technikos priežiūros tarnybos 
išduotame sertifikate.

UAB „Wavin Baltic“ 
Kirtimų g. 45, LT-02244 Vilnius
Tel. (8 5) 269 1800  
Faksas (8 5) 269 1801 
El. paštas wb@wavin.lt
www.wavin.lt

NUOTEKŲ VAMZDŽIŲ PALYGINIMAS

PP (polipropilenas) PVC (polivinilchloridas) PVC ML (struktūrinis  
polivinilchloridas)

Atitiktis standartui LST EN 1451 LST EN 1329 LST EN 1453

Skersmuo × sienelės storis, 
mm (min)

Ø 50×1,8
 Ø 110×2,7

Ø 50×3,0
Ø 110×3,2

Ø 50×3,0 
Ø 110×3,2

Linijinis šilumos plėtimosi 
koeficientas, mm/m/C 0,15 0,06 0,06

Maksimali trumpalaikė  
leistina temperatūra, °C 95 95 95

Degumo savybės Palaiko degimą Nepalaiko degimo Nepalaiko degimo
Atitiktis pagal garso  
slopinimo charakteristikas Standartinis Standartinis Mažatriukšmis

KETINIO, POLIPROPILENINIO IR BETRIUKŠMIO VAMZDŽIŲ PALYGINIMAS
Ketinis PP Wavin ASTO (betriukšmis)

Vamzdžio stulpo aukštis, m 3 3 3
Srauto greitis (debitas), l/s 2 2 2 
Vamzdžio skersmuo, mm 110 110 110 

Laikikliai Standartiniai metaliniai
su guminėmis tarpinėmis

Standartiniai metaliniai su 
guminėmis tarpinėmis

Standartiniai metaliniai su 
guminėmis tarpinėmis

Pertvaros (sienos) medžiaga 200 mm monolitinė (460 kg/m2) 200 mm monolitinė (460 kg/m2) 200 mm monolitinė (460 kg/m2)
Patalpos tūris 120 m3

Skleidžiamas garsas 21,5 dB (A) 18,1 dB (A) 15 dB (A)

Atsargiai – lietvamzdžiai!
Svarbu neapsirikti ir vietoj vamzdžių, 
skirtų nuotekoms, neįsigyti lietaus su-
rinkimo vamzdžių: išoriškai ir vieni, ir 
kiti labai panašūs. Tiesa, pagal stan-
dartų reikalavimus 110 mm skers-
mens PP vamzdžių mažiausias leidžia-
masis sienelės storis – 2,7 mm, PVC 
vamzdžių – 3,2 mm, o išorės liet- 

vamzdžių – 2,2 mm. Todėl lietvamz-
džiai labai triukšmingi, jie gali defor-
muotis į sistemą pilant karštus skysčius 
ar chemines valymo priemones. Siste-
ma iš lietvamzdžių paprastai neišlaiko 5 
metrų vandens stulpo (0,5 bar) slėgio – 
šis reikalavimas galioja vidaus nuotekų 
vamzdžiams. Jei ant vamzdžio yra žymuo 
LST EN 12200 – tai lietvamzdis! 
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