
JEST NIEPALNE
Żeliwo produkcji Saint-Gobain PAM jest materiałem niepalnym o tempe-
raturze topnienia ponad 1000°C. W badaniach przeprowadzonych przez  
akredytowane laboratorium CSTB, produkty żeliwne Saint-Gobain PAM 
otrzymały ocenę                                wg klasyfikacji Euroklasy. 

Testy ogniowe przeprowadzone w latach 2011-2012 zgodnie z PN-EN 1366-
3 w centrum doświadczalnym EFECTIS, europejskiego lidera w dziedzinie  
inżynierii pożarowej, udowodniły, że system Saint-Gobain PAM speł-
nia wymogi izolacji ogniowej nawet do 4 godzin, stawia opór pożarowi,  
rozprzestrzenianiu się ognia, dymu, gorąca lub toksycznych produktów  
spalania między jedną a drugą przegrodą, a to oznacza, że nie ma potrzeby 
stosowania opasek ogniochronnych, które są wymagane dla rur z tworzyw 
sztucznych. Dzięki temu oszczędza się czas i pieniądze na każdym przejściu 
strefowym.

JEST WYTRZYMAŁE
Systemy z żeliwa mają trzykrotnie większą żywotność niż produkty z two-
rzyw sztucznych. Poniższe wyniki wskazują na wysoką odporność żeliwa na 
uderzenia i zgniecenia w miejscach odsłoniętych oraz łatwiejszą obróbkę  
i cięcie, co przyśpiesza instalację.  

 

 

 

Systemy Saint-Gobain PAM wyposażone są w powłoki wewnętrzne odporne 
na temperatury, chemikalia oraz tłuszcze pochodzące z odprowadzanych 
ścieków oraz powłoki zewnętrzne odporne na agresywne środowisko.

JEST ODPORNE NA ROZSZERZALNOŚĆ 
CIEPLNĄ
Współczynnik rozszerzalności cieplnej dla żeliwa jest bardzo mały,  
podobny do stali czy betonu i wynosi 0,01 mm/m/ °C (dla 10 metrowego 
odcinka przy wzroście temperatury do 50°C), co powoduje, że budynek  
i system rurowy mogą wspólnie „pracować” i się rozszerzać. To znacznie 
ułatwia prace projektowe i jest cenne przy obiektach inżynierskich, takich 
jak mosty, gdzie rozszerzalność materiału musi być dokładnie przeanalizo-
wana w celu zapewnienia bezpieczeństwa konstrukcji.

Termiczna rozszerzalność żeliwa i innych materiałów 

JEST ODPORNE NA CIŚNIENIE  
WEWNĘTRZNE
W ramach systemu Saint-Gobain PAM wchodzą obejmy zwykłe i pazurowe, 
które są wytrzymałe na ciśnienie hydrostatyczne nawet powyżej 20 bar. Wy-
soka jakość naszych obejm powoduje, że zabezpieczają rurociąg przed prze-
sunięciem i rozłączeniem. 

UMOŻLIWIA CICHĄ ESKPLOATACJĘ
Żeliwo produkcji Saint-Gobain PAM jest materiałem gęstym i zwartym,  
dzięki czemu ścianki rur nie przenoszą drgań powietrza. Ponadto masa że-
liwa ogranicza poziom drgań na połączeniach ze strukturą budynku, stąd  
ma znakomite właściwości akustyczne i nie wymaga dodatkowej izolacji. 

Wibracje przenoszone na strukturę budynku tłumione są poprzez instalo-
wanie tłumików PAM Acoustic z obejmami wyposażonymi w elastomero-
we uszczelki redukujące kontakt żeliwa z metalem i zapobiegające prze-
noszeniu wibracji.

 Porównanie akustyczne żeliwa i innych materiałów 

Zaprezentowane wyniki pochodzą zarówno z deklaracji producentów,  
niezależnych testów, jak i testu żeliwa przeprowadzonego w Wielkiej Brytanii 
zgodnie z normą BS EN 14366:2004.

Żeliwo jest najcichszym dostępnym materiałem wykorzystywanym w we-
wnętrznych systemach kanalizacyjnych. 

UŁATWIA PROJEKTOWANIE I SKRACA 
CZAS MONTAŻU
Ze względu na bardzo małą rozszerzalność cieplną, żeliwo produkcji  
Saint-Gobain PAM nie wymaga specjalistycznego wspornikowania, nie ma 
potrzeby dodatkowej izolacji oraz stosowania łączników kompensacyjnych  
i opasek ogniochronnych. To znacznie ułatwia prace projektowe i zmniejsza  
się ryzyko pomyłek na etapie instalacji.

System jest prosty w montażu i nie wymaga specjalistycznego sprzętu. 
Instalacja odbywa się przy użyciu złączy mechanicznych lub na wcisk przy 
użyciu prostych narzędzi, bez klejenia lub spawania. To skraca czas wyko-
nawstwa oraz ogranicza koszty na wielu etapach instalacji.

Ze względu na przynajmniej trzykrotnie dłuższą żywotność systemu z żeliwa  
w stosunku do innych materiałów, nie ma konieczności wymiany instalacji 
po ok 30 latach.

www.sgpam.pl

SMU ® S
Rury bezkielichowe 

Obejmy 

Kształtki 

Akcesoria

SMU ® PLUS
Rury bezkielichowe 

Obejmy 

Kształtki 

Akcesoria

EPAMS ®

Podciśnieniowy 
system  

odwodnienia  
dachów

CZY WIESZ,  ŻE ŻELIWO SAINT-GOBAIN PAM

0,0104 mm/oc.m

0,07 mm/oc.m

0,150 mm/oc.m

0,02 mm/oc.m

5,2 mm

35 mm

75mm

100 mm

PVC

PP

HDPE

PODLEGA W 100% RECYKLINGOWI
Systemy Saint-Gobain PAM produkowane są z powtórnie przetwarzanego materiału, co znacznie oszczędza zasoby naturalne. W przeciwieństwie do produktów  
z tworzyw sztucznych, żeliwo pod koniec swojego cyklu eksploatacji podlega w 100% recyklingowi w sposób nieszkodliwy dla środowiska i to nieskończenie wiele razy  
bez jakiejkolwiek utraty właściwości mechanicznych. Wybierając żeliwo nie trzeba martwić się o późniejszy koszt utylizacji materiału, tak jak w przypadku rur z tworzyw 
sztucznych.

ofertyPAM@saint-gobain.com                                                                Tel. kom.: 694 406 696                                                                         www.sgpam.pl
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(dla 10 metrowego odcinka przy wzroście temperatury do 50°C )

Kompleksowe systemy  
wewnętrznej kanalizacji żeliwnej

WYTRZYMAŁOŚĆ                                      

ODPORNOŚĆ                                              

TWARDOŚĆ                                              

Zaprezentowane wyniki są średnimi wartościami, jakie uzyskuje się w trakcie 
badań. 

na rozciągliwość w MPa

na ściskanie w MPa

powierzchni w HB stopni

Saint-Gobain PAM Inni producenci żeliwa

300                      270

450                      360

220                      245



Ruszt anti vortex
Aluminium

Misa
Stal nierdzewna

Ø192

400

70

14,5

40

Ø340

Zapewniają szczelność i odporność na ciśnienie oraz odporność na 
korozję. W tym modelu zastosowano pojedynczą śrubę, która zaciska 
się na styk, nie ma potrzeby sprawdzania momentu siły docisku, co po-
zwala na szybką instalację. Obejmy rekomendowane są do systemów 
rurowych wystawionych na negatywne oddziaływanie środowiska, jak 
bezkielichowe systemy odprowadzania wody deszczowej, systemy od-
wadniania mostów, w parkingach wielopoziomowych czy do zastoso-
wań podziemnych.

Zapewniają szczelność i stabilność pracy systemu w specyficznych 
punktach, jak zmiana kierunku i nachylenia czy rozgałęzienia. Ich wy-
trzymałość wynosi 10 bar dla średnic do DN 125. Obejmy zaciskają się 
na styk, tzn. nie ma potrzeby mierzenia siły skręcającej. 

To wysokociśnieniowe samoblokujące się obejmy z wbudowanymi 
pierścieniami pazurowymi, które zapewniają bezpieczeństwo połą-
czeń i ochronę przed wysokim ciśnieniem. Ich wytrzymałość wynosi do 
10 bar ciśnienia hydrostatycznego dla większości średnic. Dostępne są 
w dwóch wersjach S oraz INOX. 

Kolana o zakresach: 

15° (DN 50 – DN 200), 
22° (DN 50 – DN 300),
30° (DN 50 – DN 300), 
45° (DN 50 – Dn 600),
68° (DN 50 – DN 300), 
88° (DN 50 – DN 300).

Trójniki o zakresach: 

45° (DN 50 – DN 400),
68° (DN 50 – DN 150),
88° (DN 50 – DN 300).

Czwórniki o zakresach: 

45° (DN 100 – DN 200), 
68° (DN 50 – DN 200), 
88° (DN 100 – DN 150).

Trójniki o zakresach: 

45° (DN 50 – DN 600), 
68° (DN 50 – DN 300), 
88° (DN 50 – DN 300).

System odwonienia podciśnieniowego, w przeciwieństwie do systemu z przepływem  
grawitacyjnym, pozwala na stosowanie poziomych, długich odcinków rur o małej średnicy,  
niewymagających spadków. System podciśnieniowy ma również większą zwartość i oszczę-
dza powierzchnię użytkową oraz ilości rurociągów podziemnych. Musi być jednak zaprojekto-
wany według szczegółowych zasad, które pozwolą zachować pełną kontrolę nad prędkością 
przepływu oraz bilansem ciśnień panujących wewnątrz rurociągu, a instalacja musi być wyko-
nana według wymagań Aprobaty Technicznej 14+5/01-656 CSTB dla wpustów dachowych  
oraz 14+5/01-656*01 jako uzupełnienie.

Wszystkie wpusty są zgodne z normą PN-EN 1253 i spełniają wszystkie zawarte w niej wyma-
gania dotyczące przepustowości, szczelności, trwałości, wytrzymałości mechanicznej, odpor-
ności na ciepło i niekorzystne warunki klimatyczne.

Obejmy PAM RAPID NG

POWYŻSZE SYSTEMY SĄ ŁĄCZONE ZA POMOCĄ OBEJM ZWYKŁYCH LUB PAZUROWYCH
wyposażonych w elastomerowe uszczelki (standardowe z EPDM lub nitrylowe z NBR), które zapewniają elastyczne i szczelne połączenie oraz zapobiegają przenoszeniu wibracji.

Rury bezkielichowe

Rury bezkielichowe

Obejmy pazurowe PAM 2 Obejmy pazurowe GRIP HP

SYSTEM SMU ® S

to kompletny i kompatybilny system odprowadzania ścieków wewnątrz budynków  
składający się głównie z rur bezkielichowych, obejm oraz kształtek w różnych konfi-
guracjach (kolana, trójniki i czwórniki, korki, redukcje, czyszczaki i syfony). 

System SMU ® S jest dedykowany do ścieków bytowych - wody szarej i czarnej, 
której temperatura nie przekracza 55°C. 

Rury bezkielichowe systemu pokryte są od wewnątrz jedną warstwą żywicy  
epoksydowej.

SYSTEM SMU ® PLUS 

to kompletny i kompatybilny system odprowadzania ścieków wewnątrz budynków 
składający się z rur bezkielichowych, obejm, a także kształtek w różnych konfiguracjach  
(kolana, trójniki i czwórniki, redukcje i syfony). 

System SMU ® PLUS jest dedykowany do ścieków agresywnych, których temperatura 
jest wysoka i przekracza 55°C, do ziemi czy środowiska korozyjnego.   

Rury bezkielichowe systemu od wewnątrz wzmocnione są podwójną warstwą żywicy  
epoksydowej nakładaną dwuetapowo, co zapobiega kontaktowi transportowanej  
cieczy z żeliwem. Gładkość tej powłoki powoduje wzrosty przepływów i ogranicza straty 
ciśnienia. Z kolei od zewnątrz rury są wzmocnione powłoką cynkową.

SYSTEM EPAMS ®

to kompleksowy system odprowadzający wodę deszczową z dachu składa-
jący się z wpustów, systemu rur żeliwnych, kształtek i obejm. 

Ten podciśnieniowy system odprowadzania wody deszczowej jest przezna-
czony do odwodnienia dachów płaskich minimalizując ryzyko przeciążenia 
ich konstrukcji, a w szczególności do odwadniania dużych powierzchni  
dachów budynków logistycznych, hali, magazynów, stadionów czy centrów 
handlowych.

Czwórniki o zakresach

45° (DN 100 – DN 200), 
68° (DN 50 – DN 200), 
88° (DN 100 – DN 150).

Kształtki

Kształtki

Wpust

Kolana o zakresach: 

15° (DN 50 – DN 200), 
22° (DN 50 – DN 300), 
30° (DN 50 – DN 300), 
45° (DN 50 – Dn 600), 
68° (DN 50 – DN 300), 
88° (DN 50 – DN 300).

Nazwa produktu Rozmiar rury Data produkcjioznakowanie CE/klasyfikacja pod kątem reakcji na ogień

Zgodność z normą Kraj pochodzenia Zgodnie z normą NF

Zgodne z oznaczeniem BBA

Nazwa produktu Rozmiar rury Data produkcjioznakowanie CE/klasyfikacja pod kątem reakcji na ogień

Zgodność z normą Kraj pochodzenia Zgodnie z normą NF

Zgodne z oznaczeniem BBA

mają długość 3m i średnicę od DN 50 do DN 600

mają długość 3m i średnicę od DN 50 do DN 600


