
instalacja wod.-kan.  
 

- nowa instalacja wodociągowa winna być wykonana z rur polipropylenowych, 
zgrzewanych- w takiej technologii wykonane są bowiem piony i odgałęzienia do mieszkań 
o odpowiednim do odgałęzień przekroju, 
- zabronione jest wkuwanie rur w ściany żelbetowe, 
- rury należy montować w otulinie izolacyjnej, chroniącej przewody przed uszkodzeniem, 
a także tłumiącej dźwięki powstające przy czerpaniu wody, 
- przed przystąpieniem do wymiany instalacji należy zgłosić termin zakręcenia pionu wodnego 
w Dziale Remontowo-Konserwacyjnym Spółdzielni tel. 32/351-17-72 (73) z podaniem czasu 
jego wyłączenia,  
- wodomierz i główny zawór wodny powinien znajdować się w pobliżu pionu wodnego 
w miejscu dostępnym, a w szachcie instalacyjnym winien pozostać otwór rewizyjny, zamknięty 
drzwiczkami o wymiarach min. 20 x 30 cm, 
- w przypadku konieczności demontażu wodomierza należy fakt ten zgłosić w Dziale 
Remontowo– Konserwacyjnym Spółdzielni celem spisania protokołu rozplombowania 
wodomierza. Po zakończeniu prac remontowych i zamontowaniu wodomierza pracownik 
Spółdzielni zakłada plombę i spisuje protokół plombowania, 
- przewody kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur PVC, łączonych na wcisk za pomocą 
uszczelek gumowych, układając je z odpowiednim spadkiem, 
- na wymianę urządzeń sanitarnych nie jest wymagana zgoda Spółdzielni pod warunkiem, że 
są one montowane w tych samych miejscach. Każdą zmianę usytuowania urządzeń oraz 
montaż podwieszonego WC  należy konsultować z instalatorem ze Spółdzielni, 
- bezwzględnie zabrania się montażu zestawu podtynkowego WC w szachcie instalacyjnym, 
UWAGA: 
Przy wymianie podłączeń kanalizacyjnych- szczególnie w kuchni- należy zadbać o to, by pion 
kanalizacyjny nie uległ przemieszczeniu. Pion kanalizacyjny należy wtedy tak unieruchomić, 
aby nie spowodować wypięcia rury z kielicha na poziomie swojego mieszkania lub w innych 
mieszkaniach, podłączonych do tego pionu. 
- nie zaleca się montażu kabiny prysznicowej zamiast wanny ze względu na małe gabaryty 

łazienki i związane z tym zagrożenie dla zdrowia i życia użytkowników – kąpiel przy 
uruchomionym piecyku łazienkowym może być zagrożeniem; chyba, że ciepła woda będzie 
pozyskiwana z bojlera elektrycznego lub elektrycznego pogrzewacza wody. Przy tym 
ostatnim powstaje konieczność zwiększenia mocy elektrycznej w mieszkaniu, 

- montowane blaszane lub plastikowe urządzenia sanitarne należy wytłumić od spodu, 
stosując izolację dźwiękoszczelną, 

- powierzchnie narażone na działanie wody zabezpieczyć izolacją przeciwwilgociową, 
- wszelkie prace w szachcie instalacyjnym należy wykonywać ostrożnie, tak by nie uszkodzić 

znajdujących się w nim instalacji, należy też zadbać, by nie został zagruzowany 
i zanieczyszczony odpadami budowlanymi, 

- szczególną uwagę przy prowadzeniu prac należy zwrócić na kanały wentylacyjne i zadbać, by 
nie zostały uszkodzone, 

- w przypadku stwierdzenia podczas prowadzonych prac złego stanu technicznego kanalizacji 
(pion z trójnikami), należy ten fakt niezwłocznie zgłosić do Działu Remontowo- 
Konserwacyjnego, 

- wymienioną instalację wod.-kan. przed jej zamurowaniem należy zgłosić do odbioru przez 
Dział Remontowo-Konserwacyjny. 

 


