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BRANŻA BUDOWLANA
Lp. Opis materiału w
Parametry materiału wymagane do spełnienia w
dokumentacji Projektowej
celu stwierdzenia równoważności
1.
Płta o podwyższonej
Płyta gipsowo-kartonowa o zwiększonej twardości
twardości Knauf Diamant
powierzchni, wytrzymałości na uderzenia oraz
HF13
izolacyjności akustycznej. Jest to również płyta
ogniochronna oraz nadaje się do stosowania w
pomieszczeniach o okresowo podwyższonej
wilgotności powietrza.
■ Typ płyty: DFH1IR (wg EN 520)
■ grubość płyty 12,5 mm
Może funkcjonować w warunkach podwyższonej
wilgotności powietrza, tj. do 85% przez 10 godzin na
dobę.
2.
Płta włókno-cementowa
Ciężar 1000kg/m3
Farmacell HD
Wytrzymałość na zginanie >3,5N/mm2
Wytrzymałość na ściskanie (prostopadle do
płaszczyzny) >6 N/mm²
Moduł elastyczności (zginanie) w temperaturze
pokojowej 20 °C 4.500 CE ±500 N/mm²
Klasa materiału budowlanego wg DIN 4102 A1
Współczynnik dyfuzji pary wodnej μ* 40
Współczynnik przewodzenia ciepła λ 0,40
W/(mK)
Klasa reakcji na ogień wg PN A1
3.
Grunt uniwersalny Ceresit
Grunt uniwersalny Ceresit CT7 universal do
CT7
gruntowania podłoży przed mocowaniem płytek
ceramicznych, płyt izolacji termicznej, malowaniem,
tapetowaniem szpachlowaniem. Zmniejsza
chłonność podłoża, umożliwia oddychanie ścian,
poprawia przyczepność podłoży
Baza – woda dyspersyjna żywic syntetycznych
Czas schnięcia – ok. 2h w zależności od
nasiąkliwości podłoża i warunków termicznowilgotnościowych
4.
Grunt specjalny Ceresit CN94 Preparat Ceresit CN 94 służy do gruntowania
podłoży wewnątrz i na zewnątrz budynków przed
zastosowaniem podłogowych zapraw
wyrównujących, mas szpachlowych, zapraw
klejących do płytek ceramicznych i kamiennych.
Można go stosować na powierzchniach poziomych i
pionowych, na podłożach nasiąkliwych i nie
nasiąkliwych. Szczególnie zalecany jest do
gruntowania podłoży krytycznych (tylko wewnątrz
budynków), takich jak: jastrychy z resztkami
trudnych do usunięcia klejów, płytki ceramiczne,
dyspersyjne i epoksydowe powłoki malarskie.
Gęstość: ok. 1,02 kg/dm3
Temperatura stosowania: od +5° C do +25° C
Czas schnięcia: od 2 do 4 godz.
5.
Zaprawa szybkotwardniejąca
Zaprawa szybkotwardniejąca Ceresit CN83, do
Ceresit CN83
napraw i wykonywania silnie obciążonych posadzek
oraz do reperacji elementów betonowych w zakresie
od 5 do 30 mm. Ruch pieszy po 5h, wodo i
mrozoodporna

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Wytrzymałość na ściskanie C35 wg PN-EN 13813
Wytrzymałość na zginanie F7 wg PN-EN 13813
Zaprawa samopoziomująca
Zaprawa samopoziomująca Ceresit CN69,
Ceresit CN69
samoczynnie wygładzająca się zaprawa, do
wyrównywania podłoży w zakresie od 1-10mm,
odporna na obciążenia skupione, nadaje się na
jastrychy ogrzewane, ruch pieszy po 6h
Wytrzymałość na ściskanie C20 wg PN-EN 13813
Wytrzymałość na zginanie F5 wg PN-EN 13813
BRANŻA SANITARNA
Kratka wyciągowa Aereco
Kratka wyciągowa Aereco BCX HIGRO
BCX HIGRO
higrosterowana w systemie A1RC, zakres
przepływu 9-85 m³/h, podciśnienie 20-48 Pa,
czujnik obecności
Wentylator dachowy Aereco
Wentylator dachowy Aereco CAT.200.700.HB
CAT.200.700.HB
Zakres przepływu 0-700 m³/h,
podciśnienie maksymalne 450Pa
wentylator wyciągowy jednofazowy do montażu na
dachu
zintegrowana automatyka sterująca
Nawiewnik Higrosterowalny
Nawiewnik Higrosterowalny Aereco EHT –
Aereco
nawiewnik ścienny, na przepust okrągły
Przepływ powietrza 5-30 m³/h
Nawiewnik EXR.HP Aereco
Nawiewnik EXR.HP Aereco, higrosterowany,
dwusystemowy,
Przepływ powietrza 7-26 m³/h
Klapa zwrotna ZIP.125
Klapa zwrotna ZIP.125 Aereco
Aereco
Zakres przepływu od 0-350 m³/h
Średnica Ø 125mm
Szczelność przy nadciśnieniu do 300 Pa
Zawory przelotowe kulowe o
Zawór antyskażeniowy o następujących
śr. 50 mm - zawór
parametrach:
antyskażeniowy EA291 NF
- średnica wewnętrzna 50 mm
- średnica zewnętrzna 66 mm
- ciśnienie pracy 10 bar
- długość zaworu 150 mm
Dopuszcza się zamianę zaworu o dymensję
mniejszą:
- średnica wewnętrzna 40 mm
- średnica zewnętrzna 54 mm
- ciśnienie pracy 10 bar
- długość zaworu 120 mm
Zawory przelotowe kulowe o
Elektromagnetyczny zawór pierwszeństwa o
śr. 32 mm - zawór
następujących parametrach:
pierwszeństwa
- średnica wewnętrzna 32 mm
elektromagnetyczny typ NC z - zakres ciśnienia 0,3-16 bar
cewką elektromagnetyczną
- przepływ 18 m3/h
BE/230V oraz czujnikiem
Cewka elektromagnetyczna 230V 50Hz, 11W
- puszka przyłączeniowa IP 67
ciśnienia KPI 35
Prestostat (czujnik ciśnienia)
- zakres nastawy od -0,2 – 8,0 bar
- mechaniczna różnica załączeń 0,4 – 1,5 bara
- przyłącze G1/4A
- przełączenie styków – automatyczne

14.

Rurociągi z tworzyw
sztucznych (PP, PE, PB) o śr.
zewnętrznej
16 mm o połączeniach
zgrzewanych, na ścianach
w budynkach niemieszkalnych
- rury stabilizowane
perforowana wkładką
aluminiową

15.

Rurociągi z tworzyw
sztucznych (PP, PE, PB) o śr.
zewnętrznej 20 mm o
połączeniach zgrzewanych,
na ścianach
w budynkach niemieszkalnych
- rury stabilizowane
perforowana wkładką
aluminiową

16.

Rurociągi z tworzyw
sztucznych (PP, PE, PB) o śr.
zewnętrznej 25 mm o
połączeniach zgrzewanych,
na ścianach
w budynkach niemieszkalnych
- rury stabilizowane
perforowana wkładką
aluminiową

17.

Rurociągi z tworzyw
sztucznych (PP, PE, PB) o śr.
zewnętrznej 32 mm o
połączeniach zgrzewanych,
na ścianach
w budynkach niemieszkalnych
- rury stabilizowane
perforowana wkładką
aluminiową

- stopień ochrony IP30
Rurociągi fi 16 z polipropylenu typ 3 do wody zimnej
i ciepłej o następujących parametrach:
- ciężar właściwy g/cm3 0,895
- średni ciężar molekularny – 500000
- współczynnik topliwości g/10 min 0,5 zakres
- temperatury topnienia °C 140 -150
- moduł sprężystości podłużnej N/mm2 800
- wydłużenie do rozerwania % 800
- naprężenie przy granicy plastyczności N/mm2 21
-wytrzymałość na rozerwania N/mm2 40
- współczynnik rozszerzalności liniowej 1/K 1,5 ⋅10-4
- przewodność cieplna W/m ⋅ K 0,24
- ciepło właściwe KJ/kg ⋅ K 2,0
Rurociągi fi 20 z polipropylenu typ 3 do wody zimnej
i ciepłej o następujących parametrach:
- ciężar właściwy g/cm3 0,895
- średni ciężar molekularny – 500000
- współczynnik topliwości g/10 min 0,5 zakres
- temperatury topnienia °C 140 -150
- moduł sprężystości podłużnej N/mm2 800
- wydłużenie do rozerwania % 800
- naprężenie przy granicy plastyczności N/mm2 21
-wytrzymałość na rozerwania N/mm2 40
- współczynnik rozszerzalności liniowej 1/K 1,5 ⋅10-4
- przewodność cieplna W/m ⋅ K 0,24
- ciepło właściwe KJ/kg ⋅ K 2,0
Rurociągi fi 25 z polipropylenu typ 3 do wody zimnej
i ciepłej o następujących parametrach:
- ciężar właściwy g/cm3 0,895
- średni ciężar molekularny – 500000
- współczynnik topliwości g/10 min 0,5 zakres
- temperatury topnienia °C 140 -150
- moduł sprężystości podłużnej N/mm2 800
- wydłużenie do rozerwania % 800
- naprężenie przy granicy plastyczności N/mm2 21
-wytrzymałość na rozerwania N/mm2 40
- współczynnik rozszerzalności liniowej 1/K 1,5 ⋅10-4
- przewodność cieplna W/m ⋅ K 0,24
- ciepło właściwe KJ/kg ⋅ K 2,0
Rurociągi fi 32 z polipropylenu typ 3 do wody zimnej
i ciepłej o następujących parametrach:
- ciężar właściwy g/cm3 0,895
- średni ciężar molekularny – 500000
- współczynnik topliwości g/10 min 0,5 zakres
- temperatury topnienia °C 140 -150
- moduł sprężystości podłużnej N/mm2 800
- wydłużenie do rozerwania % 800
- naprężenie przy granicy plastyczności N/mm2 21
-wytrzymałość na rozerwania N/mm2 40
- współczynnik rozszerzalności liniowej 1/K 1,5 ⋅10-4
- przewodność cieplna W/m ⋅ K 0,24
- ciepło właściwe KJ/kg ⋅ K 2,0

18.

Izolacja rurociągów śr. 16 mm
otulinami Therma Compact
IS laminowana folią PE jednowarstwowymi gr. 6
mm (C)

19.

Izolacja rurociągów śr. 20 mm
otulinami Therma Smart PRO
- jednowarstwowymi gr. 30
mm (S)

20.

Izolacja rurociągów śr. 25 mm
otulinami Therma Smart
PRO - jednowarstwowymi gr.
30 mm (S)

21.

Izolacja rurociągów śr. 32 mm
otulinami Therma Smart
PRO - jednowarstwowymi gr.
30 mm (S)

22.

Rurociągi kanalizacyjne z
PVC o śr. 110 mm na
ścianach w budynkach
niemieszkalnych o
połączeniach wciskowych

23.

Rurociągi kanalizacyjne z
PVC o śr. 50 mm na ścianach
w budynkach niemieszkalnych
o połączeniach wciskowych

24.

Czyszczaki z PVC
kanalizacyjne o śr. 110 mm o
połączeniach wciskowych
Zawory przelotowe i zwrotne
o połączeniach gwintowanych
o śr. nominalnej 15 mm Zawory powrotne RLV

25.

26.

Izolacja rurociągów śr. 22 mm
otulinami Therma Smart

Otuliny izolacyjne z wysokiej jakości pianki
polietylenowej laminowane z zewnątrz
mocną folią polietylenową standardowo w kolorze
czerwonym gr. 6mm, śr. wew. 16mm. Współczynnik
przewodzenia ciepła ʎ 0,040 W/mK przy 400C.
Temperatura pracy od -80 do +950C, Odporność
chemiczna - doskonała
Wysoce elastyczna izolacja, wykonana z wysokiej
jakości pianki poliolefinowej, o strukturze drobnych
zamkniętych komórek, w kolorze szarym o śr.
wew.20 mm gr 30 mm. Współczynnik przewodzenia
ciepła ʎ 0,035 W/mK przy 100C. Temperatura pracy
od -80 do +950C, Odporność chemiczna doskonała
Wysoce elastyczna izolacja, wykonana z wysokiej
jakości pianki poliolefinowej, o strukturze drobnych
zamkniętych komórek, w kolorze szarym o śr.wew.
25 mm gr 30 mm. Współczynnik przewodzenia
ciepła ʎ 0,035 W/mK przy 100C. Temperatura pracy
od -80 do +950C, Odporność chemiczna doskonała
Wysoce elastyczna izolacja, wykonana z wysokiej
jakości pianki poliolefinowej, o strukturze drobnych
zamkniętych komoóek, w kolorze szarym o śr.wew.
20 mm gr 30 mm. Współczynnik przewodzenia
ciepła ʎ 0,035 W/mK przy 100C. Temperatura pracy
od -80 do +950C, Odporność chemiczna doskonała
Rury o średnicy 110 mm produkowane są z PVC-U;
w wersji dwukielichowej występują w średnicach
110 mm. Wszystkie rury charakteryzują się
odpornością termiczną na przepływające ścieki: w
przepływie ciągłym – do 75ºC, a w przepływie
chwilowym – do 95ºC. Grubość ścianki 2,6mm,
głębokość kielicha 66mm
Rury o średnicy 50 mm produkowane są z PVC-U;
w wersji dwukielichowej występują w średnicach:
50mm. Wszystkie rury charakteryzują się
odpornością termiczną na przepływające ścieki: w
przepływie ciągłym – do 75ºC, a w przepływie
chwilowym – do 95ºC. Grubość ścianki 2,5mm,
głębokość kielicha 48mm
Czyszczak kanalizacyjny z PVC-U o śr. 110 mm,
wysokości do kielicha 210mm i średnicy otworu
rewizyjnego 131mm.
Zawór powrotny grzejnikowy z możliwością
spuszczenia wody o następujących parametrach:
- średnica 15 mm
- przepływ 2,5 m3/h
- maksymalne ciśnienie robocze 10 bar
- ciśnienie próbne 16 bar
- maksymalna temperatura wody 1200C
Wysoce elastyczna izolacja, wykonana z wysokiej
jakości pianki poliolefinowej, o strukturze drobnych

PRO - jednowarstwowymi gr.
30 mm (S)

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

zamkniętych komórek, w kolorze szarym o śr.
wew.22 mm gr 30 mm. Współczynnik przewodzenia
ciepła ʎ 0,035 W/mK przy 100C. Temperatura pracy
od -80 do +950C, Odporność chemiczna doskonała
Izolacja rurociągów śr. 28 mm Wysoce elastyczna izolacja, wykonana z wysokiej
otulinami Therma Smart
jakości pianki poliolefinowej, o strukturze drobnych
PRO - jednowarstwowymi gr.
zamkniętych komórek, w kolorze szarym o śr.
30 mm (S)
wew.28 mm gr 30 mm. Współczynnik przewodzenia
ciepła ʎ 0,035 W/mK przy 100C. Temperatura pracy
od -80 do +950C, Odporność chemiczna doskonała
Izolacja rurociągów śr. 35 mm Wysoce elastyczna izolacja, wykonana z wysokiej
otulinami Therma Smart
jakości pianki poliolefinowej, o strukturze drobnych
PRO - jednowarstwowymi gr.
zamkniętych komórek, w kolorze szarym o śr.
30 mm (S)
wew.35 mm gr 30 mm. Współczynnik przewodzenia
ciepła ʎ 0,035 W/mK przy 100C. Temperatura pracy
od -80 do +950C, Odporność chemiczna doskonała
Izolacja rurociągów śr. 42 mm Wysoce elastyczna izolacja, wykonana z wysokiej
otulinami Therma Smart
jakości pianki poliolefinowej, o strukturze drobnych
PRO - jednowarstwowymi gr.
zamkniętych komórek, w kolorze szarym o śr.
30 mm (S)
wew.42 mm gr 30 mm. Współczynnik przewodzenia
ciepła ʎ 0,035 W/mK przy 100C. Temperatura pracy
od -80 do +950C, Odporność chemiczna doskonała
Izolacja rurociągów śr. 54 mm Wysoce elastyczna izolacja, wykonana z wysokiej
otulinami Therma Smart
jakości pianki poliolefinowej, o strukturze drobnych
PRO - jednowarstwowymi gr.
zamkniętych komórek, w kolorze szarym o śr.
30 mm (S)
wew.54 mm gr 30 mm. Współczynnik przewodzenia
ciepła ʎ 0,035 W/mK przy 100C. Temperatura pracy
od -80 do +950C, Odporność chemiczna doskonała
Szafki hydrantowe wnękowe - Hydrant wewnętrzny wnękowy:
Hydrant DN 25 wewnętrzny
- wymiary szafki 700/650/250
wnękowy z wężem
- wąż półsztywny fi 25
półsztywnym HP-700-B.20
- długość węża 20 m
- zawór mosiężny fi 25
- prądownica fi 25 z dyszą równoważna fi 10 mm
- szafka w kolorze RAL 3000
Szafki hydrantowe naścienne Hydrant wewnętrzny zawieszany:
- Hydrant DN 25 wewnętrzny
- wymiary szafki 700/650/250
zawieszany wz wężem
- wąż półsztywny fi 25
półsztywnym 25H -750 - długość węża 20 m
B.20
- zawór mosiężny fi 25
- prądownica fi 25 z dyszą równoważna fi 10 mm
- szafka w kolorze RAL 3000
Przejście szczelne rurociągu fi Przejście szczelne (kołnierz) przez strop w klasie
50 przez strop pmiędzy
odporności ogniowej 120 minut dla rury stalowej fi
piwnicą a parterem - przejście 50.
ppoż EI-120 kołnierz
ogniochronny PYROPLEX
PPC4

34.

Czerpnie ścienne prostokątne
ty fukcję WI-Fp A o obwodzie
do 1300
mm - Analogia - Split ścienny
(jednostka wewnętrzna
KWF-09HRDI, jednostka
zewnętrzna KWF09HRDO)

35.

Czerpnie ścienne prostokątne
typ A o obwodzie do 1300
mm - Analogia - Układ Mulit
ścienny (jednostka
wewnętrzna KWF-09HRDI - 2
szt, jednostka wewnętrzna
KWF12HRDI - 1szt, jednostka
zewnętrzna K3OE27HFN4 1 szt)

Spili ścienny (jednostka wewnętrzna):
- wydajność chłodzenia średnia (min-max) – kW 2,6(1,0-3,2)
- wydajność grzewcza średnia (min-max) – kW –
2,9(0,8-3,3)
- Klasa energetyczna chłodzenie/grzanie – A++/A+
- prąd pracy chłodzenie – 0,4-5,4 A; grzanie – 0,55,2A
- przepływ powietrza – 430/320/230 m3/h;
- temperatura pracy chł/grz – 17-32/0-300C
- poziom ciśnienia akustycznego – 38/31/25 dB(A)
Ponadto jednostka wewnętrzna powinna posiadać
funkcję WiFi, funkcję samooczyszczania parownika
oraz czujnik temperatury w pilocie.
Jednostka zewnętrzna:
- przepływ powietrza – 1800 m3/h
- temperatura pracy chł/grz - -15-+50/-15-+300C
- poziom ciśnienia akustycznego – 53 dB(A).
Spilt ścienny (jednostka wewnętrzna) – 2 szt:
- wydajność chłodzenia średnia (min-max) – kW 2,6(1,0-3,2)
- wydajność grzewcza średnia (min-max) – kW –
2,9(0,8-3,3)
- Klasa energetyczna chłodzenie/grzanie – A++/A+
- prąd pracy chłodzenie – 0,4-5,4 A; grzanie – 0,55,2A
- przepływ powietrza – 430/320/230 m3/h;
- temperatura pracy chł/grz – 17-32/0-300C
- poziom ciśnienia akustycznego – 38/31/25 dB(A)
Ponadto jednostka wewnętrzna powinna posiadać
funkcję WiFi, funkcję samooczyszczania parownika
oraz czujnik temperatury w pilocie.
Spilt ścienny (jednostka wewnętrzna) – 1 szt:
- wydajność chłodzenia średnia (min-max) – kW 3,5(1,1-4,1)
- wydajność grzewcza średnia (min-max) – kW –
3,8(0,9-4,2)
- Klasa energetyczna chłodzenie/grzanie – A++/A+
- prąd pracy chłodzenie – 0,4-6,9 A; grzanie – 0,66,6A
- przepływ powietrza – 520/420/340 m3/h;
- temperatura pracy chł/grz – 17-32/0-300C
- poziom ciśnienia akustycznego – 38/32/26 dB(A)
Ponadto jednostka wewnętrzna powinna posiadać
funkcję WiFi, funkcję samooczyszczania parownika
oraz czujnik temperatury w pilocie.
Jednostka zewnętrzna:
- przepływ powietrza – 3500 m3/h
- temperatura pracy chł/grz - -15-+50/-15-+240C
- poziom ciśnienia akustycznego – 59,5 dB(A).

