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1. PRZEDMIOT APROBATY 

 

1.1. Ogólna charakterystyka techniczna 

Przedmiotem Aprobaty Technicznej ITB są elementy zestawów systemu REWATEC 

do zagospodarowania wody deszczowej. Producentem elementów systemu REWATEC jest 

firma REWATEC GmbH, Bei der Neuen Munze 11, 22145 Hamburg, Niemcy, której 

upoważnionym przedstawicielem jest firma MPI S.C., Zakrzewo, ul. Gajowa 22, 62-070 

Dopiewo. 

W zależności od przewidywanego sposobu wykorzystania wody deszczowej, 

warunków gruntowych i miejsca usytuowania stosowane są domowe i ogrodowe zestawy 

elementów systemu REWATEC.  

Aprobata obejmuje zestawy domowe:  

- BlueLine – McRain, 

- F-LINE – McRain, 

- BlueLine – Diver, 

- F-LINE - Diver 

oraz zestawy ogrodowe: 

- Basic – BlueLine II, 

- Basic – F-LINE, 

- Classic – BlueLine II, 

- Classic – F-LINE, 

- AutoReel – BlueLine II, 

- AutoReel – F-LINE. 

Zestawy elementów systemu REWATEC przeznaczone są do gromadzenia i 

wykorzystania wody deszczowej zbieranej z dachów budynków i innych powierzchni 

utwardzonych w budownictwie jednorodzinnym  i użyteczności publicznej.  

Zbierana woda deszczowa, po oczyszczeniu z zanieczyszczeń mechanicznych w 

filtrze na zewnątrz lub wewnątrz zbiornika, gromadzona jest w zbiorniku podziemnym, z 

którego pobierana jest do celów użytkowych – podlewania ogrodu, mycia samochodu, 

spłukiwania podłóg, spłukiwania misek ustępowych, prania, itp. Nadmiar wody deszczowej 

zostaje odprowadzony do układu rozsączania w gruncie lub do sieci kanalizacyjnej. 

Zestaw ogrodowy Basic – BlueLine II (rys. 9) obejmuje: 

- zbiornik BlueLine II, 

- filtr koszowy z mocowaniem do zawieszenia w zbiorniku, 

- pompę Garden-Jet o mocy 600W, max. wysokości podnoszenia 32 m, o max. przepływie 

3000 l/h, ciężar ok. 6,1 kg (w komplecie 20 m węża ogrodowego ½”), wraz z dyszą i 

niezbędnym osprzętem (lub inną o podobnych parametrach), 
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- wąż ssący 3,5 m wraz z filtrem i zaworem zwrotnym, 

- pokrywę zbiornika wykonaną z PE, o podwójnej ściance, z zabezpieczeniem przed 

dziećmi. 

Zestaw ogrodowy Basic – F-LINE (rys. 10) obejmuje: 

- zbiornik F-LINE, 

- filtr koszowy, mocowany do rury dopływowej do zbiornika, 

- pompę Garden-Jet, o mocy 600W, max. wysokości podnoszenia 32 m, o max. 

przepływie 3000 l/h, ciężar ok. 6,1 kg (w komplecie 20 m węża ogrodowego ½”), wraz z 

dyszą i niezbędnym osprzętem (lub inną o podobnych parametrach),  

- wąż ssący 3,5 m wraz z filtrem i zaworem zwrotnym, 

- pokrywę zbiornika wykonaną z PE, o podwójnej ściance, z zabezpieczeniem przed 

dziećmi. 

Zestaw ogrodowy Classic – BlueLine II (rys. 11) obejmuje: 

- zbiornik BlueLine II, 

- filtr koszowy z mocowaniem do zawieszenia w zbiorniku, 

- wąż ciśnieniowy 4 m, 

- zatapialną pompę BlueRain – trzystopniową pompę wirnikową o wysokiej wydajności i 

niskim zużyciu energii z zabezpieczeniem przed pracą na sucho (lub inną o podobnych 

parametrach),  

- pokrywę zbiornika wykonaną z PE, o podwójnej ściance, z zabezpieczeniem przed 

dziećmi. 

Zestaw ogrodowy Classic - F-LINE (rys. 12) obejmuje: 

- zbiornik F-LINE, 

- zintegrowany filtr koszowy, mocowany do rury dopływowej do zbiornika, 

- wąż ciśnieniowy 4 m, 

- zatapialną pompę BlueRain – trzystopniową pompę wirnikową o wysokiej wydajności i 

niskim zużyciu energii z zabezpieczeniem przed pracą na sucho (lub inną o podobnych 

parametrach), 

- pokrywę zbiornika wykonaną z PE, o podwójnej ściance, z zabezpieczeniem przed 

dziećmi. 

Zestaw ogrodowy AutoReel – BlueLine II (rys. 13) obejmuje: 

- zbiornik BlueLine II, 

- filtr koszowy z mocowaniem do zawieszenia w zbiorniku, 

- skrzynkę z automatycznym nawijaniem węża AutoReel, zintegrowaną z przedłużeniem 

rury wznoszącej VS60, 
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- zatapialną pompę BlueRain – trzystopniową pompę wirnikową o wysokiej wydajności i 

niskim zużyciu energii z zabezpieczeniem przed pracą na sucho (lub inną o podobnych 

parametrach), 

- pokrywę zbiornika wykonaną z PE, o podwójnej ściance, z zabezpieczeniem przed 

dziećmi. 

Zestaw ogrodowy AutoReel – F-LINE (rys. 14) obejmuje: 

- zbiornik F-LINE, 

- zintegrowany filtr koszowy, mocowany do rury dopływowej do zbiornika, 

- skrzynkę z automatycznym nawijaniem węża AutoReel, zintegrowaną z przedłużeniem 

rury wznoszącej VS60, 

- zatapialną pompę BlueRain – trzystopniową pompę wirnikową o wysokiej wydajności 

i niskim zużyciu energii z zabezpieczeniem przed pracą na sucho (lub inną o podobnych 

parametrach), 

- pokrywę zbiornika wykonaną z PE, o podwójnej ściance, z zabezpieczeniem przed 

dziećmi. 

Zestawy domowy BlueLine – McRain (rys. 15) obejmuje: 

- zbiornik Blue-Line II, 

- filtr mechaniczny McClean zintegrowany w zbiorniku z syfonem przelewowym 

i uspokojonym wlewem, 

- układ ssący z filtrem o drobnych oczkach, 

- centralę deszczową McRain z pompę samozasysającą i systemem sterowania 

uzupełnianiem wody wodociągowej, 

- pakiet bezpieczeństwa i etykiety z zaworem bezpieczeństwa (zestaw naklejek 

informujących o obecności wody deszczowej w instalacji wewnętrznej),  

- pokrywę zbiornika wykonaną z PE, o podwójnej ściance, z zabezpieczeniem przed 

dziećmi – wersja dla rurchu pieszego lub pokrywę stalową z rurą wznoszącą BS 60– 

wersja dla ruchu kołowego. 

Zestaw domowy F-LINE – McRain (rys. 16) obejmuje: 

- zbiornik F-LINE, 

- filtr mechaniczny McClean zintegrowany w zbiorniku z syfonem przelewowym i 

uspokojonym wlewem, 

- centralę deszczową McRain z pompą samozasysająca i systemem sterowania 

uzupełnianiem wody wodociągowej, 

- układ ssący z filtrem o drobnych oczkach i wyłącznik pływakowy sterujący 

uzupełnieniem wody wodociągowej, 

- pakiet bezpieczeństwa, etykiety z zaworem bezpieczeństwa (zestaw naklejek 

informujących o obecności wody deszczowej w instalacji wewnętrznej),  
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- pokrywę zbiornika wykonaną z PE, o podwójnej ściance, z zabezpieczeniem przed 

dziećmi – wersja dla rurchu pieszego lub pokrywę stalową z rurą wznoszącą BS 60 – 

wersja dla ruchu kołowego. 

Zestaw domowy BlueLine – Diver (rys. 17) obejmuje: 

- zbiornik BlueLine II, 

- filtr mechaniczny McClean zintegrowany w zbiorniku z syfonem przelewowym i 

uspokojonym wlewem, 

- zanurzeniową pompę ciśnieniową Diver, ze zintegrowanym zabezpieczeniem przed 

pracą na sucho i wyłącznikiem ciśnieniowym, 

- pakiet bezpieczeństwa, etykiety z zaworem bezpieczeństwa (zestaw naklejek 

informujących o obecności wody deszczowej w instalacji wewnętrznej),  

- pokrywę zbiornika wykonaną z PE, o podwójnej ściance, z zabezpieczeniem przed 

dziećmi – wersja dla rurchu pieszego lub pokrywę stalową z rurą wznoszącą BS  60 – 

wersja dla ruchu kołowego. 

Zestaw domowy F-LINE – Diver (rys. 18) obejmuje: 

- zbiornik F-LINE, 

- filtr mechaniczny McClean zinegrowany w zbiorniku z syfonem przelewowym i 

uspokojonym wlewem, 

- zanurzeniową pompę ciśnieniową Diver, ze zintegrowanym zabezpieczeniem przed 

pracą na sucho i wyłącznikiem ciśnieniowym, 

- pakiet bezpieczeństwa, etykiety z zaworem bezpieczeństwa (zestaw naklejek 

informujących o obecności wody deszczowej w instalacji wewnętrznej),  

- pokrywę zbiornika wykonaną z PE, o podwójnej ściance, z zabezpieczeniem przed 

dziećmi – wersja dla rurchu pieszego lub pokrywę stalową z rurą wznoszącą BS 60 – 

wersja dla ruchu kołowego. 

 W przypadku małych i wąskich posesji oraz szczególnie trudnych warunków 

grutowych zbiorniki BlueLine II lub F-Line mogą być zastąpione zbiornikami Monolith. 

1.2. Opis techniczny elementów zestawów systemu REWATEC 
 

1.2.1. Zbiorniki wody deszczowej. Aprobata obejmuje zbiorniki wody deszczowej 

BlueLine II, F-LINE i Monolith produkowane metodą formowania rotacyjnego z polietylenu 

(PE), posadawiane w ziemi.  

Zbiorniki BlueLine II są to zbiorniki o budowie monolitycznej, o pojemnościach 1500, 

2500, 4300, 5000, 7500 i 10000 l (rys. 5, 6 i 7). 

Zbiorniki F-LINE są to zbiorniki o budowie monolitycznej, o pojemnościach 1500, 

3000, 5000 i 7500 l (rys. 1, 2, 3 i 4). 
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Zbiorniki BlueLine II i F-LINE mają barwę niebieską (lub inną). Zbiorniki można łączyć 

po kilka sztuk w baterie w zależności od potrzeb. 

Zbiorniki Monolith są to zbiorniki prostokątne, o budowie monolitycznej, o 

pojemnościach 1500, 2000, 3000, 3500 i 5000 l (rys. 8). Zbiorniki Monolith mają barwę 

czarną (lub inną).  

 

1.2.2. Zamknięcia zbiorników (zwieńczenia). Zamknięcia zbiorników w wersji dla 

ruchu kołowego składają się z pokrywy stalowej, przedłużenia rury wznoszącej BS 60 

(wersja ciężka) i pierścienia dystansowego o wysokości 600 mm i średnicy 600 mm. 

Całkowita wysokość zestawu wynosi od 700 do 1100 mm. 

Zamknięcia zbiorników w wersji dla ruchu pieszego składają się z:  

- pokrywy TopCover z polietylenu (PE) o podwójnej ściance o wymiarze DN 600 lub 

pokrywy TwinCover z polietylenu (PE) ze zintegrowanym podwójnym, mosiężnym 

szybkozłączem do poboru wody o wymiarze DN 600 lub pokrywy TwinCover z 

polietylenu (PE) z mniejszą pokrywą wewnętrzną, umożliwiającą łatwy dostęp do 

zbiornika, 

- przedłużenia rury wznoszącej VS 20 o wysokości 250 mm i średnicy 600 mm, 

- przedłużenia rury wznoszącej VS 60 o wysokości 635 mm i średnicy 600 mm, 

- pierścienia dystansowego o wysokości 600 mm i średnicy 600 mm, który może być 

skracany. 

 Pokrywy zbiorników w wersji dla ruchu pieszego wyposażone są w dwie blokady 

przed dziećmi. 

Zbiorniki posadawiane pod nawierzchniami przeznaczonymi do ruchu samochodami 

ciężarowymi powinny być zwieńczone pierścieniem dystansowym a następnie pokrywą klasy 

D (szczegółowa instrukcja montażu powinna być dostarczana przez producenta). 

Zamknięcia zbiorników powinny spełniać wymagania normy PN-EN 124:2000 a ich 

klasę wytrzymałości powinien dobrać projektant w zależności od miejsca usytuowania 

zbiornika. 

 

1.2.3. Filtry. Filtry wewnętrzne wchodzące w skład zestawów systemu REWATEC to: 

- filtr mechaniczny dokładny McClean stosowany w zestawach domowych, zintegrowany z 

syfonem przelewowym DN 100 i uspokojonym wlewem, z sitem o oczku ok. 0,8 mm, 

- filtr koszowy stosowany w zestawach ogrodowych, mocowany do rury dopływowej do 

zbiornika, z sitem o oczku 0,9 mm, o wymiarach: średnica 410 mm i wysokość 160 mm. 

 

1.2.4. Pakiet techniczny. W skład pakietu technicznego zestawów systemu 

REWATEC wchodzą następujące urządzenia i elementy: 
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- pompa Garden-Jet o mocy 600 W, o maksymalnej wysokości podnoszenia 32 m, o 

maksymalnym przepływie 3000 l/h, o ciężarze ok. 6 kg, w komplecie z 20 m węża 

ogrodowego z przyłączem ½” z dyszą i niezbędnym osprzętem (lub podobna), 

- zatapialna pompa BlueRain o mocy 900 W, o maksymalnej wysokości podnoszenia 

36 m, o maksymalnym przepływie 5,7 m3/h, o klasie zabezpieczenia IP 68, z króćcem 

tłoczącym 1” GW (lub podobna), 

- zatapialna pompa DIVER o mocy 1200 W, o maksymalnej wysokości ponoszenia 45 m , 

o maksymalnej wydajności 5,7 m3/h, o klasie zabezpieczenia IP 68, z króćcem 

tłoczącym 1” GW (lub podobna),  

- centrala deszczowa McRain pompująca deszczówkę ze zbiornika i dostarczająca ją do 

instalacji wewnętrznej w zestawach domowych z układem ssącym z filtrem o drobnych 

oczkach (lub podobna), 

- automatyczne uzupełnianie wodą wodociągową stosowane w zestawach domowych, 

- pakiet bezpieczeństwa, etykiety z zaworem bezpieczeństwa (zestaw naklejek 

informujących o obecności wody deszczowej w instalacji wewnętrznej),  

Elementy pakietu technicznego nie są objęte niniejszą Aprobatą Techniczną; 

podlegają one innym dyrektywom nowego podejścia, np. dyrektywie ciśnieniowej, 

maszynowej, niskonapięciowej, których wymagania powinny być spełnione. 

 

1.2.5. Wyposażenie uzupełniające. W skład wyposażenia uzupełniającego 

zestawów systemu REWATEC wchodzą: 

- wąż ssący o długości np. 3,5 m, z przyłączem 1”, wraz z filtrem i zaworem zwrotnym, 

- wąż ciśnieniowy o długości np. 4 m podłączany do pompy BlueRain, 

- skrzynka z automatycznym nawijaniem węża AutoReel o długości np. 20 m, 

zintegrowana z przedłużeniem rury wznoszącej VS 60 stosowana w zestawach 

ogrodowych, 

- rury i kształtki oraz elementy łączące z polichlorku winylu PVC-U, polietylenu PE lub 

polipropylenu PP dopuszczone do obrotu, 

- filtry ziemne Maxi, Maxi Plus i Maximus, służące do oczyszczania wody deszczowej 

spływającej do zbiornika z powierzchni utwardzonej, 

- skrzynki ogrodowe służące do pobierania wody w ogrodzie, 

- wskaźniki (mechaniczne i elektroniczne) poziomu napełnienia zbiornika, 

- skrzynki chłonne i studnie chłonne Igloo, służące do rozsączenia nadmiaru wody 

deszczowej przelewającej się okresowo ze zbiornika. 
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2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA 

 

Zestawy elementów systemu REWATEC przeznaczone są do zagospodarowywania 

wody deszczowej zebranej z dachów budynków, tarasów, parkingów i z innych 

utwardzonych powierzchni terenu. Zgromadzona woda deszczowa wykorzystywana jest do 

podlewania ogrodów, mycia samochodów (zestawy ogrodowe) oraz do innych celów 

domowych, np: mycia podłóg, prania (zestawy domowe). W ostatnim przypadku w budynku 

powinna być wykonana oddzielna instalacja rozprowadzającą wodę deszczową, nie łączona 

w jakimkolwiek punkcie z instalacją wodociągową wody przeznaczonej do picia. 

Zestawy elementów do wykorzystania wody deszczowej systemu REWATEC mogą 

być stosowane na terenach budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej. Doboru 

zestawu elementów REWATEC, w tym odpowiednich zbiorników wody deszczowej, dla 

przewidywanego sposobu wykorzystania wody, miejsca zabudowy i przewidywanego 

obciążenia powinno się dokonywać ściśle wg warunków i wytycznych producenta systemu 

REWATEC. 

Zbiorniki systemu REWATEC ze względu na swoją konstrukcję i zastosowany 

materiał, mogą być również wykorzystywane do gromadzenia innych cieczy, np. ścieków 

bytowych, wody pitnej, technologicznej etc.   

Zestawy do gromadzenia i wykorzystywania wody deszczowej REWATEC powinny 

być dostarczane razem z technicznymi kartami katalogowymi zestawów i podstawowych 

elementów zestawów (zbiorniki, filtry, pompy, zespoły uzupełniania wodą wodociągową) oraz 

wytycznymi i instrukcjami montażu elementów i instalacji do wykorzystywania wody 

deszczowej systemu REWATEC. Zestawy powinny być montowane zgodnie z instrukcjami 

montażu opracowanymi przez producenta elementów zestawów. Przy zabudowie zbiorników 

wody deszczowej powinno się przestrzegać wymagań dotyczących minimalnej 

i maksymalnej wysokości przykrycia ich gruntem w zależności od rodzaju zbiornika 

i przewidywanego obciążenia oraz stosować się bezwzględnie do warunków producenta 

związanych z posadawianiem ich w terenach, na których występuje wysoki poziom wód 

gruntowych, na pochyłościach terenu oraz w pobliżu dróg komunikacyjnych. 

W przypadku silnego nawodnienia gruntu oraz przy gruntach słabo przepuszczalnych 

(spoistych) projektant zestawów powinien podać sposób zabezpieczenia zbiornika pustego 

przed wyporem. 

Wszystkie przewody i punkty poboru wody z instalacji powinny być oznakowane 

napisem „woda niezdatna do picia" lub „woda deszczowa” lub odpowiednim znakiem, aby 

nawet po latach uniknąć pomyłkowego podłączenia do instalacji wody pitnej. 

Przy budowie zestawów elementów wykorzystywania wody deszczowej REWATEC 

powinno się uwzględniać wymagania norm: 
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- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania, 

- PN-EN 1295-1:2002 Obliczenia statyczne rurociągów ułożonych w ziemi w różnych 

warunkach obciążeń. Część 1 - Wymagania ogólne, 

- PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
 

 

3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA 

 

3.1. Surowce i materiały 

Zbiorniki wody deszczowej powinny być wykonywane z polietylenu (PE) metodą 

odlewania rotacyjnego. Własności techniczne surowca - granulatu (PE) powinny być zgodne 

z podanymi w tablicy 1. 

Tablica 1 

Poz. Własności techniczne granulatu PE Wymaganie Metoda badania 

1. 
Masowy wskaźnik szybkości płynięcia MFR 
(230°C, 2.16 kg), g/10 min 4,0 ± 3,0 

PN EN ISO 1133:2006 

Warunek D 

2. Gęstość, kg/m3 ≥ 930 PN EN ISO 1183-2:2006 

3. Naprężenie przy granicy plastyczności , MPa ≥ 14 

PN-EN ISO 527-2:1998 4. Wydłużenie przy rozciąganiu, % ≤ 25 

5. Wydłużenie przy zerwaniu, % ≥ 80 

 

Filtry i elementy wyposażenia zbiorników (podstawa uspokojonego wlewu, syfon 

przelewowy) powinny być wykonane z polietylenu (PE). 

Pokrywy zwieńczeń zbiorników i studzienek filtrów zewnętrznych powinny być 

wykonane z polietylenu (PE), polipropylenu (PP), stali lub żeliwa i powinny spełniać 

wymagania normy PN-EN 124:2000. 

 Rury i kształtki oraz elementy łączące z polichlorku winylu PVC-U, polietylenu PE 

i polipropylenu PP stanowiące zestaw połączeniowy do zbiorników i filtrów powinny spełniać 

wymagania norm odpowiednio: PN-EN 1329-1:2001, PN-EN 1519-1:2002 i PN-EN 1451-

1:2001. 

 

3.2. Właściwości techniczne  

3.2.1. Właściwości techniczno-użytkowe elementów zestawów systemu 

REWATEC. Wymagane właściwości techniczno-użytkowe elementów zestawów systemu 

REWATEC wykorzystania wody deszczowej podano w tablicy 2. 
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Tablica 2 

Poz. 
Właściwości 
techniczne 

Wymagania Metoda badania 

1 2 3 4 
1. 

 
 

Konstrukcja 

p. 3.2.1.1 

 
kontrola zgodności z wymaganiami 

Aprobaty 
 

Wygląd zewnętrzny  
oględziny zewnętrzne wyrobów  

 
2. 

 
 

Pojemność nominalna 
zbiornika 

objętość wody do 
napełnienia do 

poziomu odpływu 
powinna być nie 

mniejsza niż 
pojemność 
nominalna 

deklarowana przez 
producenta dla 

temperatury  
15 ± 5°C 

PN-EN 12566-1:2004 + PN-EN 12566-
1:2004/A1:2006 

Wymiary zbiornika 
p. 3.2.1.2 

wymiary zbiorników mierzy się z 
tolerancją ± 3% wg normy PN-EN ISO 

3126:2006 
3. Wodoszczelność zbiorniki powinny 

być całkowicie 
szczelne do 

samego 
zwieńczenia  

PN-EN 12566-1:2004 + PN-EN 12566-
1:2004/A1:2006 

4. Stateczność i wytrzymałość 
konstrukcji zbiornika 

p. 3.2.1.3 
PN-EN 12566-1:2004 + PN-EN 12566-

1:2004/A1:2006 

 

3.2.1.1. Konstrukcja, wygląd zewnętrzny. Zbiorniki BlueLine IIpowinny mieć kształt 

cylindryczny, zbiorniki F-LINE i Monolith prostopadłościenny, konstrukcję monolityczną i 

ścianki strukturalne. Powinny być wyposażone w zwieńczenie o odpowiedniej klasie 

obciążenia i zabezpieczone przed otwarciem przez niepowołane osoby.  

Przyłącza zbiorników powinny być szczelne, wyposażone w elementy uszczelniające 

spełniające wymagania normy PN-EN 681-1:2006 do PN-EN 681-4:2006.  

Zbiorniki wody deszczowej powinny być wyposażone w odpowiednie kotwy lub 

uchwyty transportowe, nie powinny wykazywać uszkodzeń albo miejsc, które zmniejszają ich 

wartość użytkową, np. wytrzymałość, wodoszczelność i trwałość.  

W przypadku łączenia zbiorników w baterie, dopływ i przelew powinno się instalować 

w tym samym zbiorniku. Połączenia zbiorników powinny być elastyczne, żeby zachować 

szczelność w przypadku ruchów ziemi (różnego osiadania zbiorników). 

Filtry stosowane w systemach wykorzystania wody deszczowej powinny mieć taką 

konstrukcję, aby zatrzymane zostały zanieczyszczenia mechaniczne występujące w 

zbieranej wodzie deszczowej. Odprowadzanie zanieczyszczeń powinno być samoczynne lub 
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zanieczyszczenia powinny być zbierane w koszu filtrującym i okresowo usuwane. Filtry 

stosowane w zbiornikach (filtry wewnętrzne) powinny być montowane na dopływie do 

zbiornika i powinny być łatwo demontowalne.  

Zbiorniki powinny być wyposażone w przelew o przekroju przelewu równym co 

najmniej sumie przekrojów przewodów doprowadzających, nie mogą występować zwężenia 

przekroju. Zbiorniki wody deszczowej powinny mieć otwory zgodne z dokumentacją, 

jakiekolwiek dodatkowe otwory oraz ich usytuowanie powinno być zatwierdzone przez 

producenta.  

 

3.2.1.2. Wymiary. Wymiary zbiorników powinny być zgodne z wymiarami podanymi 

na rys. 1 ÷ 8 i w tablicach 3, 4 i 5. Wymiary użytkowe, tj. głębokość wbudowania, wysokość 

dopływu i odpływu, powinny być podane przez producenta w danych technicznych zbiornika 

wody deszczowej. Dopuszczalne odchyłki wymiarów wynoszą ± 3%.  

          Tablica 3 

Dane techniczne zbiorników BlueLine II  

Wielkość, l 
Wysokość rury 

wznoszącej, mm 
Złącza Dopływ/przelew*, mm 

1500 50 3 DN 100 255/415 

2500 260 3 DN 100 410/560 

4300 240 3 DN 100 425/575 

5000 270 3 DN 100 425/575 

7500 80 3 DN 100 235/385 

10000 80 3 DN 100 235/385 
*/górna krawędź rury wznoszącej do podstawy rury 
 

          Tablica 4 
Dane techniczne zbiorników F-LINE 

Wielkość, l Dopływ*, mm Odpływ*, mm 
1500 

225 275 3000 

5000 

7500 
*/górna krawędź kołnierza pod rurą wznoszącą do poziomu rury dopływowej 

 

          Tablica 5 

Dane techniczne zbiorników Monolith 

Wielkość, l Dopływ*, mm Odpływ*, mm 
1500 

155 225 
2000 

3000 

3500 

5000 
*/górna krawędź kołnierza pod rurą wznoszącą do poziomu rury dopływowej 
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3.2.1.3. Stateczność i wytrzymałość konstrukcji zbiornika i zwieńczenia. 

Zbiorniki wody deszczowej powinny przenieść maksymalne obciążenia i naprężenia 

wynikające z warunków transportu, montażu i użytkowania przez cały okres użytkowania 

wyznaczone przy parametrach podanych w normie PN-EN 12566-1:2004/A1:2004. 

Zwieńczenia (pokrywy) zbiorników powinny przenieść obciążenia, odpowiednie do 

przewidywanych dla danej klasy obciążenia, wyznaczonej zgodnie z normą PN-EN 

124:2000. 

 

3.3. Znakowanie 

Każdy zbiornik wody deszczowej powinien być czytelnie i trwale oznakowany. 

Znakowanie powinno zawierać co najmniej: 

- logo producenta REWATEC 

- typ, nazwę zbiornika,  np. BlueLine II  

- pojemność nominalną zbiornika,  np. 5000 l 

- oznaczenie materiału, np.: MDPE 

- datę produkcji,  np. 05.05.2010 

Inne elementy wyposażenia zbiorników powinny być oznakowane za pomocą 

naklejki, zawierającej co najmniej: nazwą lub logo producenta, nazwę lub kod elementu, 

oznaczenie materiału i datę produkcji. 

 

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT 

 

4.1. Pakowanie 

 Zbiorniki wody deszczowej wraz ze zwieńczeniem i filtry nie wymagają opakowania. 

Do każdego elementu lub pakietu powinno się dołączyć przywieszkę lub etykietę, 

zawierającą co najmniej następujące dane:  

- nazwę pakietu lub elementu i jego przeznaczenie,  

- nazwę i adres Producenta,  

- informacje identyfikujące elementy wchodzące w skład zestawu 

- numer Aprobaty Technicznej AT-15-8483/2010 

- numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności, 

- znak budowlany. 

Sposób oznakowania wyrobów znakiem budowlanym powinien być zgodny z 

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041). 
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4.2. Przechowywanie 

Elementy zestawów systemu wykorzystania wody deszczowej REWATEC powinny 

być składowane wg asortymentu wyrobów, w pomieszczeniach zadaszonych. W przypadku 

składowania na wolnym powietrzu, dłużej niż 12 miesięcy, powinny być składowane w 

miejscu zacienionym lub w razie potrzeby należy przykrywać je jasną, nie przepuszczającą 

światła plandeką. W przypadku przykrywania wyrobów plandekami należy zapewnić dobrą 

wentylację w przestrzeni składowania. Końce rur i kształtek oraz króćce podłączeniowe 

elementów powinny być szczególnie chronione - nie powinny zostać zabrudzone ani 

zdeformowane. 

Zbiorniki powinny być składowane na płaskim terenie, bez ostrych elementów, w 

sposób zapewniający zabezpieczenie przed uszkodzeniami spowodowanymi warunkami 

atmosferycznymi lub przez osoby trzecie. 

 

4.3 Transport 

Podczas transportu zbiorniki powinno się odpowiednio zabezpieczyć przed 

przesuwaniem. Przy mocowaniu zbiorników pasami, powinno się uważać by nie 

spowodować uszkodzeń. Nie powinno się używać stalowych lin i łańcuchów. Podczas 

przeładunku zbiorników nie powinno się zbiornika toczyć i przesuwać po terenie. 

Pozostałe elementy systemu REWATEC mogą być przewożone dowolnymi środkami 

transportu, a sposób ich ułożenia powinien gwarantować, że nie będą przemieszczać się 

podczas transportu i nie zostaną uszkodzone mechanicznie. 

Podczas załadunku i rozładunku powinno się zachować ostrożność, szczególnie przy 

temperaturach poniżej 5° C. 

 

5. OCENA ZGODNOŚCI 

 

5.1. Zasady ogólne 

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 2, pkt 3 oraz art 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

wyrobach budowlanych (Dz.U Nr 92/2004, poz. 881) wyrób, którego dotyczy niniejsza 

Aprobata Techniczna, może być wprowadzony do obrotu i stosowany przy wykonywaniu robót 

budowlanych w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i przeznaczeniu 

jeżeli Producent dokonał oceny zgodności, wydał krajową deklarację zgodności z Aprobatą 

Techniczną ITB AT-15-8483/2010 zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w 

sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198/2004, poz. 2041) ocenę zgodności 

elementów zestawów systemu REWATEC do wykorzystania wody deszczowej z Aprobatą 
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Techniczną ITB AT-15-8483/2010 dokonuje Producent (lub jego upoważniony 

przedstawiciel) mający siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, stosując system 4. 

W przypadku systemu 4 oceny zgodności Producent może wystawić krajową 

deklarację zgodności wyrobów na podstawie: 

a) wstępnego badania typu prowadzonego przez producenta lub na jego zlecenie, 

b) zakładowej kontroli produkcji. 

 

5.2. Wstępne badanie typu 

Wstępne badanie typu jest badaniem potwierdzającym wymagane właściwości 

techniczno-użytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobów do obrotu.  

Wstępne badanie typu zestawu elementów wykorzystania wody deszczowej systemu 

REWATEC obejmuje: 

a) odchyłki wymiarów, 

b) pojemność nominalną, 

c) wodoszczelność, 

d) stateczność i wytrzymałość konstrukcji zbiornika i zwieńczenia, 

Badania, które w procedurze aprobacyjnej były podstawą do ustalenia właściwości 

techniczno-użytkowych wyrobów, stanowią wstępne badanie typu w ocenie zgodności. 

 

5.3. Zakładowa kontrola produkcji 

  Zakładowa kontrola produkcji obejmuje: 

1. specyfikację i sprawdzanie składników i surowców, 

2. kontrolę i badania w procesie wytwarzania oraz badania gotowych wyrobów (p. 5.4), 

prowadzone przez producenta zgodnie z ustalonym planem badań oraz według zasad  

i procedur określonych w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji, dostosowanych 

do technologii produkcji i zmierzających do uzyskania wyrobów o wymaganych 

właściwościach.  

Zakładowa kontrola produkcji powinna zapewnić, że wyroby są zgodne z Aprobatą 

Techniczną ITB AT-15-8483/2010. Wyniki kontroli produkcji powinny być systematycznie 

rejestrowane. Zapisy rejestru powinny potwierdzać, że wyroby spełniają kryteria oceny 

zgodności. Każda partia wyrobów powinna być jednoznacznie zidentyfikowana w rejestrze 

badań i dokumentach handlowych. 

 

5.4. Badania gotowych wyrobów 

5.4.1. Program badań. Program badań obejmuje: 

a) badania bieżące, 

b) badania okresowe. 
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5.4.2. Badania bieżące. Badania bieżące obejmują sprawdzenie 

a) w przypadku zbiorników wody deszczowej: 

- materiałów, 

- wymiarów, 

- konstrukcji i wyglądu zewnętrznego, 

b) w przypadku filtrów i elementów wyposażenia: 

- konstrukcji i wyglądu zewnętrznego.  

 

5.4.3. Badania okresowe. Badania okresowe obejmują sprawdzenie pojemności 

nominalnej i wodoszczelności zbiorników. 

 

5.5. Częstotliwość badań  

Badania bieżące powinny być wykonywane zgodnie z ustalonym planem badań, ale nie 

rzadziej niż dla każdej partii wyrobów. Wielkość partii wyrobów powinna być określona w 

dokumentacji zakładowej kontroli produkcji.  

Badania okresowe powinny być wykonywane zgodnie z ustalonym planem badań, ale 

nie rzadziej niż raz w roku. 

 

5.6. Metody badań 

Badania należy wykonać według norm i procedur wymienionych w tablicy 3.  

 

5.7. Pobieranie próbek do badań 

Wyroby objęte Aprobatą do badań należy pobierać losowo według normy PN-83/N-

03010. 

 

5.8. Ocena wyników badań 

Wyprodukowane wyroby należy uznać za zgodne z wymaganiami niniejszej Aprobaty 

Technicznej ITB, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne. 

 

6. USTALENIA FORMALNO – PRAWNE 

 

6.1. Aprobata Techniczna AT-15-8483/2010 jest dokumentem stwierdzającym 

przydatność elementów zestawów systemu REWATEC do wykorzystania wody deszczowej 

do stosowania w budownictwie, w zakresie wynikającym z postanowień Aprobaty.  

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1, pkt 3 oraz art. 8, ust. 1 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. 

o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881), wyroby, których dotyczy niniejsza 

Aprobata Techniczna, mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane przy wykonywaniu 
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robót budowlanych w zakresie odpowiadającym ich właściwościom użytkowym 

i przeznaczeniu, jeżeli producent dokonał oceny zgodności, wydał krajową deklarację 

zgodności z Aprobata Techniczną ITB AT-15-8483/2010 i oznakował wyrób znakiem 

budowlanym, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

6.2.  Aprobata Techniczna ITB nie narusza uprawnień wynikających z przepisów  

o ochronie własności przemysłowej, a w szczególności obwieszczenia Marszałka Sejmu 

Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 

ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo Własności Przemysłowej (Dz.U. Nr 119, poz.117). 

Zapewnienie tych uprawnień należy do obowiązków korzystających z niniejszej Aprobaty 

Technicznej ITB. 

 

6.3.  ITB wydając Aprobatę Techniczną nie bierze odpowiedzialności za 

ewentualne naruszenie praw wyłącznych i nabytych. 

 

6.4. Aprobata Techniczna ITB nie zwalnia producenta od odpowiedzialności za 

właściwą jakość materiałów składowych oraz gotowego wyrobu, a także nie zwalnia 

wykonawców robót budowlanych od odpowiedzialności za właściwe zastosowanie tego 

wyrobu. 

 

6.5.  W treści wydawanych prospektów i ogłoszeń oraz innych dokumentów 

związanych ze stosowaniem w budownictwie elementów zestawów systemu REWATEC do 

wykorzystania wody deszczowej należy zamieszczać informację o udzielonej tym wyrobom 

Aprobacie Technicznej ITB AT-15-8483/2010. 

 

 

7. TERMIN WAŻNOŚCI 

 

Aprobata Techniczna ITB AT-15-8483/2010 jest ważna do 14 grudnia 2015 r. 

Ważność Aprobaty Technicznej ITB może być przedłużona na kolejne okresy, jeżeli 

jej Wnioskodawca lub formalny następca, wystąpi w tej sprawie do Instytutu Techniki 

Budowlanej z odpowiednim wnioskiem, nie później niż 3 miesiące przed upływem terminu 

ważności tego dokumentu.  

 

K O N I E C  
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INFORMACJE DODATKOWE 

 
Normy i dokumenty związane 

PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni 

dla ruchu pieszego i kołowego - Zasady konstrukcji, badania typu, 

znakowanie, sterowanie jakością 

PN-EN 681-1:2002  

+ PN-EN 681-

1:2002/A3:2006 

Uszczelki elastomerowe - Wymagania materiałowe dla uszczelek w 

połączeniach rur stosowanych w systemach drenarskich i 

odwodnieniowych - Część 1 Gumy wulkanizowane  

PN-EN 1295-1:2002 Obliczenia statyczne rurociągów ułożonych w ziemi w różnych 

warunkach obciążeń  - Część 1. Wymagania ogólne 

PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzw sztucznych do odprowadzania 

nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz 

konstrukcji budowli -- Niezmiękczony poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- 

Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu 

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania 

nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz 

konstrukcji budowli -- Polipropylen (PP) -- Część 1: Wymagania 

dotyczące rur, kształtek i systemu 

PN-EN 12566-1:2004  + 

PN-EN 12566-

1:2004/A1:2006 

Małe systemy oczyszczania ścieków dla obliczeniowej liczby 

mieszkańców (OLM) do 50. Cz. 1 - Prefabrykowane osadniki gnilne 

PN-EN ISO 3126:2006   Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych - Elementy z 

tworzyw sztucznych - Sprawdzanie wymiarów 

PN-EN ISO 1133:2006 Tworzywa sztuczne - Oznaczanie masowego wskaźnika szybkości 

płynięcia (MFR) i objętościowego wskaźnika szybkości płynięcia 

(MVR) tworzyw termoplastycznych 

PN-EN ISO 527-2:1998 Tworzywa sztuczne – Oznaczanie właściwości mechanicznych przy 

statycznym rozciąganiu – Warunki badań tworzyw sztucznych 

przeznaczonych do prasowania, wtrysku i wytłaczania 

PN-EN 1519:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
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odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej 

temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli – Polietylen (PE) – 

Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu 

PN-EN ISO 1183-1:2006 Tworzywa sztuczne - Metody oznaczania gęstości i gęstości 

względnej tworzyw sztucznych nie komórkowych - Metoda 

zanurzeniowa, metoda piknometru cieczowego i metoda 

miareczkowa 

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 

 PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jakości - Losowy wybór jednostek produktu do 

próbki 

 
Raporty, sprawozdania z badań, klasyfikacje i oceny 

1. Raporty techniczne z przeprowadzonych obliczeń statycznych dla zbiorników BlueLine 

i F-LINE umieszczonych w gruncie, metodą elementów skończonych. Instytut für 

Polymertechnologien e.V., Wismar, Niemcy 2007 r. 

2. Nr 1820/10/Z00NF. Opinia specjalistyczna o możliwości udzielenia aprobaty dla 

elementów zestawów systemu REWATEC. Zakład Fizyki Cieplnej, Instalacji 

Sanitarnych i Środowiska ITB - czerwiec 2010 r.  

3. Nr PIA 2006-BT-004. Raport z badań stateczności wg EN 12566-3 dla zbiornika 

Monolith 5000 l, wykonanego z tworzywa PE. Instytut Badawczy Techniki 

Odprowadzania Ścieków Sp. z o.o., Akwizgran, Niemcy , listopad 2006 r. 

4. Deklaracja zgodności z normą EN 12566-3:2005 w zakresie stateczności i 

wytrzymałości, wydana dla zbiorników Monolith i Blue-Line II przez firmę ROTA 

GmbH, Niemcy 2008 r. 
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Rys. 1. Zbiornik F-Line 1500 l 
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Rys. 2. Zbiornik F-Line 3000 l 
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Rys. 3. Zbiornik F-Line 5000 l 
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Rys. 5. Zbiorniki BlueLine II 1500, 2500 i 4300 litrów 
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Rys. 6. Zbiorniki BlueLine II 5000 i 7500 l 
 

 
 

 

 
 
 

Rys. 7. Zbiornik BlueLine II 10000 l 
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Rys. 8. Zbiorniki Monolith 1500, 2000, 3000, 5000, 3500 i 5000 l 
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Rys. 9. Zestaw ogrodowy Basic – BlueLine II 
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Rys. 16. Zestaw domowy F-LINE - McRain 
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Rys. 17. Zestaw domowy BlueLine - Diver 
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