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System kanalizacji wewnętrznej niskoszumowej 
RAUPIANO LIGHT jest zgodny z PN-EN 12056 i do-
puszczony przez Instytut Techniki Budowlanej. 
Jest dostępny w zakresie średnic od DN 40 do DN 160. 
Ofertę uzupełnia bogaty program kształtek i obejm. 
System RAUPIANO LIGHT jest kompatybilny z dobrze 
znanym systemem RAUPIANO PLUS.
Wymiary rur wg PN-EN 1451 zapewniają bezproble-
mowe połączenie bez użycia specjalnych złączek 
przejściowych z rurami HT wg PN-EN 1451 lub z ru-
rami kanalizacji zewnętrznej wg PN-EN 1401 (dot. rur 
o tej samej szerokości znamionowej).
Rury, kształtki i elementy uszczelniające można sto-
sować do temp. 95°C (krótkotrwałe narażenie). 

Są one przeznaczone do odprowadzania ścieków 
agresywnych chemicznie o wartości pH od 2 (kwa-
śny) do 12 (zasadowy).
Charakterystyka ogniowa odpowiada klasie palno-
ści B2 normalnie palny zgodnie z DIN 4102.
Połączenia rur zachowują szczelność do wartości 
wewnętrznego nadciśnienia wody 1 bar (10 m słu-
pa wody).

Budowa rury
Nowoczesne systemy rurowe charakteryzują się 
obecnie wielowarstwową budową, uzyskując właści-
wości odpowiadające stawianym im wymaganiom.
Ścianki RAUPIANO LIGHT mają budowę trójwarstwo-

wą, zgodną z nowoczesnymi zasadami konstrukcyj-
nymi. Każdej warstwie jest przypisana poważna rola 
w realizacji funkcji niezawodnego systemu rurowego. 
Budowa wielowarstwowa wpływa na podwyższenie 
sztywności obwodowej. System charakteryzuje się 
zoptymalizowanymi właściwościami technicznymi, 
w tym gładkością odpornej na ścieranie warstwy we-
wnętrznej, redukującą ryzyko zatkania.
Do systemu niskoszumowej kanalizacji wewnętrznej 
RAUPIANO LIGHT można stosować elementy syste-
mu RAUPIANO PLUS – zarówno kształtki, jak i rury  
o innej średnicy. Tak jest przykładowo z dość popu-
larną na Zachodzie średnicą nominalną DN 90, nie-
występującą w polskim cenniku.

RAUPIANO LIGHT jest niskoszumowym systemem grawitacyjnej 
kanalizacji wewnętrznej. Może być stosowany od domów 
jednorodzinnych po budynki handlowe, przemysłowe itp. jako 
uniwersalny system kanalizacyjny, ale szczególnie dedykowany 
jest do obiektów o zwiększonych wymaganiach ochrony 
akustycznej. Dzięki swym właściwościom tłumienia dźwięków 
RAUPIANO LIGHT świetnie sprawdzi się w: hotelach, budynkach 
biurowych, szpitalach, czyli wszędzie gdzie zachodzi potrzeba 
zapewnienia osobom tam przebywającym ciszy i odpoczynku, 
a więc wysokiego komfortu akustycznego.

Nowy system kanalizacji niskoszumowej 
RAUPIANO LIGHT

Nowość od Rehau
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2�2 Zakres zastosowania

Rys. 2-1 Rury i kształtki RAUPIANO LIGHT

System kanalizacji wewnętrznej niskoszumowej RAUPIANO LIGHT został stwo-
rzony z myślą o grawitacyjnych instalacjach kanalizacyjnych zgodnie z PN-EN 
12056 wewnątrz budynków i dopuszczony przez Instytut Techniki Budowlanej 
ITB.

Rury, kształtki i elementy uszczelniające można stosować do temp. 95 °C 
(krótkotrwałe narażenie). Są one przeznaczone do odprowadzania ścieków 
agresywnych chemicznie o wartości pH od 2 (kwaśny) do 12 (zasadowy).
Charakterystyka ogniowa odpowiada klasie palności B2 normalnie palny 
zgodnie z DIN 4102.
Połączenia rur zachowują szczelność do wartości wewnętrznego nadciśnienia 
wody 1 bar (10 m słup wody).

Rur i kształtek nie wolno stosować do:
 - przewodów o obciążeniu ciągłym powyżej 90 °C (obciążenie krótkotrwałe 
95 °C)

 - przewodów, którymi odprowadzane są ścieki zawierające benzynę lub 
benzen

 - przewodów układanych w ziemi
 - przewodów układanych na powietrzu

W przypadku wywiewek dachowych stosować rury długotrwale odporne na 
promieniowanie UV. 

Podczas instalacji przewodów kanalizacyjnych należy przestrzegać wszystkich 
krajowych przepisów w zakresie układania, instalacji oraz przepisów BHP  
i wskazówek zawartych w niniejszej Informacji technicznej.

Zakresy stosowania niewymienione w niniejszej Informacji technicznej (zas-
tosowania specjalne) wymagają konsultacji z Działem Technicznym REHAU. 
Prosimy o kontakt z Biurem Handlowo-Technicznym REHAU.

2�3 Budowa rury

Nowoczesne systemy rurowe charakteryzują się obecnie wielowarstwową 
budową, uzyskując właściwości odpowiadające stawianym im wymaganiom. 

Ścianki RAUPIANO LIGHT mają budowę trójwarstwową, odpowiadającą nowo-
czesnym zasadom konstrukcyjnym. Każdej warstwie jest przypisana poważna 
rola w realizacji funkcji niezawodnego systemu rurowego. Budowa wielowarst-
wowa wpływa na podwyższenie sztywności obwodowej. System charakteryzuje 
się zoptymalizowanymi właściwościami technicznymi.

Rys. 2-2 Budowa rury RAUPIANO LIGHT

 - RAUPIANO LIGHT – wytrzymały w transporcie, magazynowaniu i na budowie
 - Odporność na pękanie do –10°C
 - Możliwość magazynowania na wolnym powietrzu do 2 lat
 - Optymalne właściwości hydrauliczne. Skuteczne zapobieganie osadom  
i inkrustacji.

 - Najlepszy w ochronie akustycznej

Te dobre właściwości są uzyskiwane poprzez trójwarstwową budowę rury 
i specjalne dopasowanie każdej warstwy do odpowiednich wymagań:
 - Wysoka sztywność obwodowa
 - Podwyższona odporność na promieniowanie UV
 - Odporna na zdzieranie i gładka warstwa wewnętrzna
 - Bardzo sztywna warstwa środkowa z PP wzmocnionego włóknem  
mineralnym

Warstwa zewnętrzna z PP
o wysokiej udarności

Sztywna warstwa środkowa 
ze wzmocnionego włóknem 
mineralnym PP

Odporna na ścieranie i gładka 
warstwa wewnętrzna z PP

Budowa rury RAUPIANO LIGHT
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ochrona akustyczna odgrywa coraz bardziej zna-
czącą rolę. Jednym z ważniejszych źródeł dźwię-
ków w budynkach są urządzenia sanitarne i rury 
kanalizacyjne.
Typowymi źródłami dźwięków są: armatura, napeł-
nianie, ściekanie, napływanie, uderzanie.
Znaczny wkład w powstawanie przeszkadzających 
dźwięków wnosi nieodpowiedni system kanalizacyj-
ny, jak również rodzaj mocowania. System niskoszu-
mowej kanalizacji wewnętrznej RAUPIANO LIGHT 
gwarantuje jakość, spokój i komfort mieszkania  
w budynkach. Badania przeprowadzone przez uzna-
ny Instytut Fizyki Budowlanej w Stuttgarcie oraz po-
twierdzone opinią Zakładu Akustyki Instytutu Tech-

niki Budowlanej wykazały w praktyce, że natężenie 
hałasu osiągane przez system RAUPIANO LIGHT leży 
nawet poniżej najbardziej rygorystycznych wymo-
gów normy europejskiej VDI-4100.

Średnica ta umożliwia wykonanie kompletnej insta-
lacji kanalizacyjnej (łącznie z przewodami zbiorczymi 
zamontowanymi w piwnicy) w budynkach obejmu-
jących maks. 3 jednostki mieszkaniowe przy użyciu 
tylko dwóch średnic nominalnych - DN 90 i DN 50. 
Średnica nominalna DN 90 pozwala na wykonanie 
zajmującej niewiele miejsca instalacji kanalizacyjnej, 
zwłaszcza w szachcie instalacyjnym oraz w przypad-
ku instalacji naściennej.
Równocześnie zapewniona jest optymalna wydaj-
ność hydrauliczna kompletnego systemu.

Kształtki
W obszarze zmiany kierunku powstaje ryzyko, że 
przy dużych objętościach przepływu system ruro-

wy będzie narażony na drgania. Może mieć to nega-
tywny wpływ na właściwości tłumienia dźwięków. 
Aby zminimalizować ten efekt i przeciwdziałać jego 
negatywnym skutkom, miejsca najbardziej narażo-
ne, czyli kolana o szerokości znamionowej DN 90 do 
DN 125, zostały zoptymalizowane wagowo. Zapew-
niło to stabilizację funkcji dźwiękochłonnej i tym sa-
mym jeszcze wyższe tłumienie dźwięków w obsza-
rze uderzania.

RAUPIANO LIGHT – skuteczna ochrona akustyczna
We wszystkich obszarach budownictwa wielokon-
dygnacyjnego, w szczególności podczas budowy 
domów wielorodzinnych, szpitali i domów opieki, 

Elementy systemu RAUPIANO 
LIGHT i krótkie info o nich

Rury i kształtki
• wykonane ze wzmocnionego włóknem mineral-
nym RAU-PP
• kolor biały (zbliżony do RAL 9003)
• średnice znamionowe DN 40, 50, 75, 110, 125, 160
• długości od 150 mm do 3000 mm
• kolanka od 15° do 87° 
• kompletny program kształtek: trójniki pojedyncze, 
czwórniki, czwórniki narożnikowe, trójniki równole-
głe, inne kształtki specjalne
Elementy uszczelniające
Rury i kształtki wyposażone są fabrycznie w uszczel-
kę wargową zgodnie z PN-EN 681-1
twardość: 60 ±5 Shore A
materiał: kauczuk butadienowo-styrenowy (SBR)
Elementy mocujące
• uchwyt tłumiący składający się z obejmy mocują-
cej i podtrzymującej
• obejma ustalająca/zabezpieczająca
• obejma prowadząca

Kolano RAUPIANO LIGHT ze wzmocnionym 
obszarem zgięcia

Ulepszony pod względem hydraulicznym 
trójnik DN 90 z promieniem wewnętrznym

Doskonała ochrona akustyczna
• Specjalna opatentowana przez REHAU technika mocowania redukująca dźwięki spowodowane drganiami ciał stałych.
• Tłumiący dźwięki materiał rur i kształtek, zastosowanie wypełniaczy izolujących akustycznie oraz zwiększenie ciężaru systemu.
• Podwyższenie redukcji dźwięków spowodowanych drganiami powietrza poprzez miejscowe pogrubienie ścianki kolana w obrębie zgięcia.
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5 FONOIZOLAŢIA

5.1 Cerinţe privind fonoizolaţia

În legătură cu fonoizolaţia clădirilor de locuit există în prezent două regle-
mentări importante:
 - DIN 4109 (Fonoizolaţia la construcţii civile şi industriale; Cerinţe şi eviden-
ţe, varianta din noiembrie 1989)

 - liniile directoare VDI 4100 (Fonoizolaţia locuinţelor; Criterii de proiectare şi  
apreciere, varianta din august 2007)

DIN 4109
Instalaţiile de canalizare ale clădirilor trebuie proiectate cu respectarea 
DIN 4109. Cerinţele aferente încăperilor din spaţiul de lucru alăturat ce 
trebuie fonoizolate sunt de nite în cadrul DIN 4109. Aici sunt incluse: 
 - spaţiile de dormit 
 - spaţiile de locuit
 - spaţiile de studiu 
 - spaţiile de lucru (birouri, cabinete medicale, săli de şedinţă)

Nu există cerinţe privind propriul spaţiu de locuit. 
În cazul instalaţiilor de apă (instalaţii de alimentare cu apă şi de evacuare a 
apei reziduale împreună) limita maximă este 30 dB(A). 
Cerinţele de fonoizolaţie prevăzute de acest standard protejează oamenii 
din spaţiile de locuit de deranjul propagării sunetului. Nivelul de protecţie fo-
nică a fost astfel stabilit încât să protejeze sănătatea oamenilor de pericolele 
cauzate de zgomot.

DIN 4109 reprezintă din punct de vedere juridic cerinţe minime. Cerinţele 
incluse în acest standard numai sunt actuale. 

Liniile directoare VDI 4100
Liniile directoare VDI 4100 stabilesc cerinţe crescute privind fonoizolaţia. 
Acestea includ trei niveluri de fonoizolaţie şi diferențiază în funcţie de locuin-
ţele din case multifamiliale, duplex respectiv cu locuințe înseriate, aplicân-
du-se spre deosebire de DIN 4109 şi propriului spaţiu de locuit (instalaţii de 
alimentare cu apă şi de evacuare a apei reziduale împreună (vezi 
Tabelul 5-1)).

Liniile directoare VDI 4100 nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic, 
 ind progresive şi având o notorietate crescută în cercurile de specialitate. 
Aceste cerinţe pot   inserate în contractele individuale de drept privat.

Nivelul 
fonoizolaţiei

Locuinţe 
din case 
multifamiliale

Locuinţe din 
case duplex 
şi cu locuinţe 
înseriate

Propriul 
spaţiu de 
lucru

I 30 dB(A) 
(conform DIN 4109)

30 dB(A) 
(conform 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)

Tabelul 5-1   Cerinţele privind fonoizolaţia conform liniilor directoare 
VDI 4100:2007

5.2 Dispoziţii generale

Fonoizolaţia joacă un rol tot mai important În toate domeniile construcţiilor 
civile şi industriale, în special în cazul construcţiei caselor multifamiliale, 
spitalelor şi căminelor de bătrâni. Una din principalele surse de zgomot în 
interiorul clădirilor o reprezintă instalaţiile sanitare şi sistemele de evacuare 
aferente. 

Sursele obişnuite de zgomot sunt:
 - zgomotul produs de armaturi
 - zgomotul produs la umplere
 - zgomotul produs la scurgere
 - zgomotul produs la alimentare
 - zgomotul produs la lovire

O contribuţie semni cativă la producerea zgomotului perturbator o are un 
sistem de evacuare necorespunzător a apei reziduale respectiv modul de 
prindere al acestuia. Sistemele de canalizare fonoabsorbante pentru case 
RAUPIANO PLUS şi. RAUPIANO LIGHT contribuie la reducerea acestui 
zgomot.

Imaginea 5-1 Diminuarea la minim a zgomotului

Diminuarea zgomotului transmis prin aer cu ajutorul
1  conductelor şi pieselor fasonate din material special
2   optimizarea din punct de vedere al masei în zona curbată a 

pieselor fasonate

Diminuarea zgomotului transmis prin corpuri cu ajutorul
3  elementelor patentate pentru atenuarea sunetului în corpuri
4  colierelor de ghidare optimizate
5  colierului  x cu garnitură din elastomer

3

4

2

5

1

Redukcja dźwięków przenoszonych przez 
drgania powietrza
1 specjalny materiał rur i kształtek
2 optymalizacja masy w obszarze zgięcia 
kształtek
Redukcja dźwięków przenoszonych przez 
drgania ciał stałych
3 opatentowany uchwyt tłumiący
4 zoptymalizowana obejma prowadząca
5 obejma ustalająca z wkładką elastomerową
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