
A meg fe le lõ víz mi nõ ség okán szak -
mánk ra egy re fo ko zot tabb fe le lõs ség há -
rul. Az ivó víz há ló za tok hi gi é ni ai szem -
pont ból ki fo gás ta lan mé re te zé se, anyag -
vá lasz tá sa, sze re lé se, üzem be he lye zé se
és meg fe le lõ üze mel te té se a té má ban
meg je lent szá mos pub li ká ció el le né re
saj nos még min dig nem ma gá tól ér te tõ -
dõ do log. A cikk ben meg pró bá lom be -
mu tat ni az ak tu á lis szab vá nyok és ren -
de le tek se gít sé gé vel, hogy ivó víz-rend -
sze rek ben ho gyan szün tet he tõk meg
az anyag vá lasz tás sal, a ter mi kus fer tõt -
le ní tés sel és a ve ze ték nyom vo nal he lyes
meg vá lasz tá sá val az ivó víz fer tõ zés és
a kor ró zió le het sé ges koc ká za ti for rá sai.

Anyag vá lasz tás
Az ivó víz há ló za tok fém csõ ve ze té ke i nek
anyag vá lasz tá sá hoz ad se gít sé get az
MSZ EN 12502 szab vány („Fé mes anya -
gok kor ró zió vé del me — a víz el osz tó és
-tá ro ló rend sze rek ben elõ for du ló kor ró -
zió va ló szí nû sé gé nek becs lé sé re vo nat -
ko zó út mu ta tás ok”), mely 2005-ben lé -
pett élet be. A szab vány öt rész bõl áll:

1. rész: Ál ta lá nos kö ve tel mé nyek
2. rész: A réz és réz öt vö ze tek 
be fo lyá so ló té nye zõi

3. rész: A tü zi hor gany zott vas anya gok  
be fo lyá so ló té nye zõi
4. rész: A kor ró zió ál ló acé lok 
be fo lyá so ló té nye zõi
5.: Az ön tött vas, az öt vö zet len és gyen gén 
öt vö zött acé lok be fo lyá so ló té nye zõi.

Ami tõl en nek a szab vány nak az is me re te
és al kal ma zá sá nak kér dé se ér de kes sé vá -
lik, az az „Ál ta lá nos kö ve tel mé nyek” rész -
ben ol vas ha tó ki té tel, mi sze rint: „A kor ró -

zi ós károk fel lé pé sét mi ni ma li zál ni kell,
amen  nyi ben en nek se gít sé gé vel a rend -
szer, a sze re lés és az üze mel te tés meg -
véd he tõ…” Az az a ter ve zés, a sze re lés és
az üze mel te tés is fe le lõs ség gel tar to zik az
ivó vi zes ve ze ték rend sze rek hos  szú élet -
tar ta má ért. Az egyes ré szek a hoz zá juk
tar to zó fé mes anya gok ivó vi zes há ló za -
tok ban tör té nõ fel hasz ná lá sa so rán je lent -
ke zõ kor ró zi ós faj tá it, és az azo kat elõ se gí -
tõ, il let ve gát ló té nye zõ ket mu tat ják be. 

Réz és réz öt vö ze tek
A re zes rend sze rek ben ki ala kul ha tó kor -
ró zi ós faj ták (lyuk-, sze lek tív-, bi me tál-,
eró zi ós és fe szült ség kor ró zió) egy ré sze a
köz mû szol gál ta tó ál tal biz to sí tott ivó víz -
ben lé võ anya gok ha tá sá ra fel lé põ, egyes
faj tái sze re lés tech no ló gi á tól, míg más
faj tái a ve gyes sze re lé si rend sze rek al kal -
ma zá sá tól füg gõk. Ta lán ez utób bi a leg -
is mer tebb kor ró zi ós faj ta, ol vas hat juk és
hall hat juk min dig, hogy a fo lyá si irány
mi lyen fon tos do log, és a réz min dig
a hor gany zott sza kasz után le gyen. 

Tény leg fon tos, de nem elég sé ges ez a
ki té tel. Ah hoz, hogy elég sé ges le gyen,
még fenn kell, hogy áll jon az a fel té tel is,
hogy ne le gyen a rend szer ben olyan cir -
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Anyag vá lasz tás 
és ki ala kí tás

Hi gi é nia tu da tos, biz ton sá gos
rend szer ki ala kí tás 
a víz el lá tó rend sze rek ben

1 2a

2b

A légiósbetegség kórokozói a rosszul 
beállított vízhõmérséklet esetén is elszaporodnak.

Az automatikusan mûködõ cirkulációs besza-
bályozó szelepek a térfogatáramot is szabályozzák.

Az egyes leágazások DVGW W 553-as munkalap szerinti termikusan korrekt kiegyenlítéséhez 
jól beváltak az automatikusan mûködõ cirkulációs beszabályozó szelepek. 



ku lá ci ós sza kasz, mely nek se gít sé gé vel a
réz io nok is mét ta lál koz ni tud nak az acél
ve ze ték sza kas  szal. Más részt fon tos kri té -
ri um az is, ami rõl csak nagy rit kán, ak kor
is in kább csak a ra di á to rok ese té ben szo -
kott szó es ni. Ez pe dig a kü lön bö zõ fé mes
anya gok köz vet len érint ke zé se, az az az
át me ne ti ido mok kér dé se.

A kor ró zi ós faj ták be fo lyá so ló té nye zõ it
át te kint ve a szab vány ból ki ol vas ha tó,
hogy az ol csó sá ga mi att köz ked velt sár -
ga réz ido mok al kal ma zá sát nem ja va sol -
ja ivó vi zes rend sze rek ben, míg a vö rös -
réz (csõ ve ze ték) és a vö rös önt vény
(idom) al kal ma zá sá val a kor ró zi ós faj ták
nagy ré sze el ke rül he tõ, az az em lé kez te -
tõ ül az Ál ta lá nos kö ve tel mé nyek re, mi ni -
ma li zál ha tó. A sár ga réz idom ese té ben,
bár mily meg le põ, ma ga a vö rös réz is ké -
pes bi me tál ko rró zi ót okoz ni, il let ve en nél
az anyag nál kell szá mol ni a fe szült ség -
kor ró zi ó val, amely aka dályt je lent a be -
épít he tõ sé gé re néz ve. A kor ró zi ós faj ták -
kal szem ben a leg el len ál lóbb re zes anyag
a vö rös önt vény, ezért ivó vi zes rend sze -
rek nél vö rös önt vény ido mok (csap hosz -
 szab bí tók, me ne tes át me ne ti ido mok) al -
kal ma zá sá val elé gít jük a szab vány ál tal
elõ írt kor ró zió mi ni ma li zá lást! Ér de mes

meg je gyez ni, hogy az öt ré te gû csõ ve ze -
ték-rend sze rek gyár tói kö zül az ivó vi zes
rend sze rek hez na gyon ke ve sen kí nál nak
a szab vány nak meg fe le lõ vö rös önt vény
idom vá lasz té kot…

Tü zi hor gany zott 
vas anya gok
A hor gany zott csõ ve ze té kek al kal ma zá -
sá val kap cso lat ban a szab vány meg em -
lí ti, hogy az ala csony pH-ér té kû víz és

klór el len sé gei a hor gany zott csõ ve ze -
ték nek. Me leg víz há ló zat ok ban tör té nõ
al kal ma zá sát pe dig me le gen NEM
ajánl ja, mert 35 °C-nál ma ga sabb hõ -
mér sék le tû víz ben a fo ko zott bu bo rék -
kép zõ dés ga ran tál ja a hor gany zott csõ
lyuk ko ró zi ó ját, ami kü lö nö sen prob le -
ma ti kus le het a meg lé võ rend sze rek
ter mi kus fer tõt le ní té se ese tén al kal ma -
zott még ma ga sabb hõ mér sék le tek ese -
tén. Új lé te sí té sek nél és fel újí tá sok nál
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Rézcsõ- 1 méter 1 liter 
méretek tartalma megfelelõje

[mm] [l] [m]

12 x 1 0,079 Kb. 12,0

15 x 1 0,133 Kb. 7,5

18 x 1 0,201 Kb. 5,0

22 x 1 0,314 Kb. 3,0

28 x 1,5 0,491 Kb. 2,0

1. táblázat: 
A W 553-as munkalap szerint a

csapolóvezetékek tartalma maximum 
3 liter lehet. Ez azonban csupán egy felsõ

határérték. Higiéniai okokból maximum 
1 literes csõtartalmakra kell törekedni.

3a

3b

3c 4

5

Csapolóvezetékeknél a leggyakrabban használt 
csapolót a szakasz végére kell elhelyezni.

Présgyûrûs préselés a szûk, 
nehezen hozzáférhetõ helyeken, már kis átmérõknél is.

Nincs menetes kötés, 
nincs szivárgási lehetõség. 

körvezeték

soros vezetékelrendezés 

párhuzamos, osztós elrendezés 



nem árt te hát nem csak az úgy ne ve zett
fo lyá si sza bály ra oda fi gyel ni, az az még
egy szer, hogy réz ve ze ték sza kasz után
NE kö vet kez zék acél (kü lö nös fi gye lem -
mel a cir ku lá ci ó ra, il let ve az át öb lí té -
sek re), ha nem az em lí tett köz mû szol -
gál ta tói, anyag ös  sze té tel re vo nat ko zó
adat szol gál ta tás ra is!

Kor ró zió ál ló acé lok
A kor ró zió ál ló acél csö vek hasz nál ha tó -
sá gá hoz csak an  nyit, hogy itt is fon tos
meg vizs gál ni a köz mû szol gál ta tó víz -
össze té tel re vo nat ko zó adat szol gál ta tá sát,
mert a klór tar tal mú vi zek bi zony je len -
tõs mér ték ben ká ro sít hat ják az em lí tett
rozs da men tes csö ve ket. Szin tén oda fi -
gye lést igé nyel az egyes gyár tók vagy
ke res ke dõk ál tal kí nált rozs da men tes,
az az kor ró zió ál ló acél csö vek anyag -
ös  sze té te le és be vizs gá lá sa ivó vi zes
rend sze rek hez. Ma nap ság a kor ró zió ál -
ló acél csö vek ára már je len tõs mér ték -
ben meg kö ze lí tet te a réz csö vek árát,
rend szer szin ten vizs gál va a ki épí tés
anyag-, mun ka díj- és üze mel te té si költ -
sé ge it pe dig el mond ha tó, hogy ezek nek
a rend sze rek az ára már ver seny ké pes
a re zes rend sze re ké vel.

Bár mi lyen rend szert ter ve zünk vagy
vi te le zünk ki, ne le gyünk res tek el kér ni
a köz mû szol gál ta tók, gyár tók ada ta it,
az en ge dé lye ket, és ne elé ged jünk meg
az en ge dé lyek tu laj don kép pen sem mit -
mon dó el sõ ol da lá val. Kér jük el a komp lett
do ku men tu mo kat, mert azok rész le tes
ki té te le ket tar tal maz hat nak a fel hasz -
nál ha tó ság gal kap cso lat ban (víz hõ mér -
sék let, ivó vi zes fel hasz ná lás, alj zat be -
ton ba tör té nõ sze re lés).

A ter ve zést, a csõ ve ze ték-mé re te zést
se gí ti az MSZ EN 806 szab vány (Épü le -
te ken be lü li, em be ri fo gyasz tás ra szánt
vi zet szál lí tó ve ze té kek kö ve tel mé nyei).
A szab vány há rom rész bõl áll:

1. rész: Ál ta lá nos kö ve tel mé nyek
2. rész: Ter ve zés
3. rész: Csõ mé re te zés, 
egy sze rû sí tett mód szer
Ez a szab vány is hi vat ko zik a 3.4.1

pont alatt az elõbb em lí tett kor ró zió vé -
del mi szab vány ra. A 3.6 pont ban pe dig
az üze mel te té si hõ mér sék let re vo nat -
ko zó elõ írá sok ol vas ha tók, mi sze rint 30
má sod perc cel a víz vé te li hely tel jes nyi -
tá sa után a hi deg víz ve ze ték hõ mér sék -
le te ne le gyen ma ga sabb, mint 25 °C,
a me leg víz hõ mér sék le te pe dig ne le -

gyen ala cso nyabb, mint 60 °C. A ter mi -
kus fer tõt le ní tés ér de ké ben le gyen le -
he tõ ség ar ra, hogy a me leg víz hõ mér -
sék le te a 70 °C-ot el ér je.

A szab vány „A” mel lék le te tar tal maz za
az en ge dé lye zett anya gok lis tá ját, ahol a
cink te le ne dés nek ki tett (lyuk kor ró zió)
ido mok (sár ga réz) al kal ma zá sát nem en -
ge dé lye zi, a hor gany zott csö vet pe dig
csak ab ban az eset ben, ha a hor gany zott
acél csõ nem fé mes be vo nat tal ren del ke -
zik a kül sõ kor ró zió el ke rü lé se ér de ké ben.

A 4.4 pont ne ve sí ti az egy sze rû sí tett
csõ mé re te zés hez aján lott ma xi má lis se -
bes ség ér té ke ket, mi sze rint ez cir ku lá ci ós
ve ze ték ese tén 0,7 m/s, ge rinc ve ze ték nél
2 m/s, csa po lót el lá tó ve ze ték ese tén
pe dig 4 m/s. Az 5.4 pont az egyes csa po -
lók ter he lé si ér té ke it tar tal maz za, me lyek
ös  sze sí té se után a 3. táb lá zat egyes pont -
ja i ban a kü lön bö zõ anya gú csõ ve ze té kek
mé re te ha tá roz ha tó meg.

Az em lí tett szab vá nyok mel lett a
201/2001. (X. 25.) Kor mány ren de let
(Az ivó víz mi nõ sé gi kö ve tel mé nye i rõl
és az el len õr zés rend jé rõl) ad út mu ta -
tást, hogy a fel hasz nált víz mi kor fe lel
meg az ivó víz mi nõ sé gé nek. Az ivó víz
mi nõ sé gé re vo nat ko zó mik ro bi o ló gi ai
(bak té ri um-te lep szá mok) és ké mi ai ha -
tár ér té ke ket az 1. szá mú mel lék let A és
B pont ja tar tal maz za. Az 5. szá mú mel -
lék let 2. pont ja az ivó vi zek ter me lé sé re,
szál lí tá sá ra, ve ze té sé re, tá ro lá sá ra, ke -
ze lé sé re fel hasz nál ha tó ha gyo má nyos
anya gok lis tá ját tar tal maz za.

A) Kor lá to zás nél kül fel hasz nál ha tó
anya gok: sav ál ló acél, acél, ön tött vas…
B) Ter mé kek, ame lyek elõ ál lí tá sa nem -
zet kö zi elõ írá sok nak meg fe le lõ mi nõ -
ség biz to sí tás mel lett tör té nik: vö rös réz,
bronz (vö rös önt vény), sár ga réz, hor -
gany zott vas, alu mí nium öt vö ze tek…

A B) cso port ba tar to zó anya gok fel -
hasz ná lá sa so rán kér jük el a gyár tók
mû bi zony la ta it!

Ter mi kus fer tõt le ní tés
Min den ki szá má ra is mert, hogy az ivó -
víz há ló zat ban el for du ló le gi o nel la pneu-
mophila és a pseu do mo nas ae ru gi nosa
bak té ri u mok mi lyen nagy fo kú ve szélyt
je len te nek az egész ség re. Mi ként for dul -
hat nak elõ ezek a bak té ri u mok az ivó víz -
há ló zat ban? Az ivó víz-csõ ve ze ték há ló -
za tok több szö ri át épí té se, bõ ví té se, nem
meg fe le lõ ki ala kí tá sa egyet je lent a lap -
pan gó víz zel! A fel újí tá sok nál nyil ván
ne he zebb ar ra oda fi gyel ni, hogy az át öb -
lí tés meg fe le lõ le gyen, új épí tés nél azon -
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Megfelelõ vízminõség megfelelõ rendszerekkel.



ban er re nem csak hogy oda le het, de
oda is kell fi gyel ni. Per sze az át öb lí tett -
ség nem az egye dü li meg ol dás! Se gít-
 sé get nyújt hat ne künk a né met Víz-
és Gáz ipa ri Szö vet ség, a DVGW elõ írá sa.
A DVGW W553-as mun ka lap ja rend sze res
ter mi kus fer tõt le ní tést ír elõ a me leg vi -
zes há ló za tok ban, és az aláb bi irány ér té -
ke ket is ne ve sí ti:

a víz ki lé põ hõ mér sék le te a tá ro ló nál
> 60 °C,
ke rin ge tés kor az elõ re me nõ ág és a
vis  sza té rõ ág kö zött a tá ro ló nál ma xi -
mum 5 K-es hõ mér sék let kü lönb ség,
a cir ku lá lós csõ ve ze ték há ló zat min -
den pont ján leg alább 55 °C-os hõ -
mér sék let le gyen.

Ezek egy sze rû nek tû nõ irány ér té kek,
min den ter ve zõ és ki vi te le zõ bár mi kor
pa pír ra ve ti õket, de meg va ló sí tás kor,
egy ki vi te le zés kor azon ban ki hí vá sok
so ka sá gát ve tik fel:

Az egyes fel szál ló ve ze ték ága kat te hát
ter mi ku san ki kell egyen lí te ni, prak ti kus
mó don olyan au to ma ti kus mû kö dé sû
hõ mér sék let sza bá lyo zó sze le pe ket al -
kal maz zunk, me lyek a tér fo gat áram
sza bá lyo zá sá val biz to sít ják a hõ mér sék -
let szin tet. Rá adá sul a sze le pek nek olyan
au to ma ti kus kap cso lás sal kell ren del -
kez ni ük, amely le egy sze rû sí ti és füg get -
le ní ti a ter mi kus fer tõt le ní tést, és még a
tér fo gat ára mot is sza bá lyoz za.

A me leg víz-ter me lõ be ren de zé sek
meg tud nak bir kóz ni a ke ring te tõ há ló -
zat ból szár ma zó vál ta ko zó hõ mér sék le -
tek kel és tér fo gat ára mok kal? A cir ku lá -
ci ós tér fo gat ára mot meg kell ter vez ni!
Na gyobb ke rin gte tett tér fo gat ára mok nál
van ér tel me a ke rin gte tés hez hasz nált
kü lön hõ cse ré lõk ki ala kí tá sá nak. A ke -
rin gte tett vi zet csak 60 °C-nál ma ga sabb
hõ mér sék le ten sza bad a tá ro lók ba visz -
 sza ve zet ni. A hõ cse ré lõ ket úgy kell
mé re tez ni, hogy azok ter mi kus fer tõt -
le ní tés ese tén a fenn ál ló 75/70 °C-os
hõ mér sék le tek kel is meg bir kóz za nak.

A ki egyen lí tést szük ség te le nül meg -
ne he zí ti a me leg víz-fel szál ló ve ze ték -
ágak hõ vesz te sé ge a szom szé dos hi -
deg víz ve ze té kek nél. Ezért a me leg és
hi deg vi zes ve ze té ke ket egy for mán szi -
ge tel jük. Ez azért is fon tos, mert kü lön -
ben a hi deg víz a 25 °C-os hõ mér sék let
fö lé me leg szik, ami mas  szí van elõ se gí ti
a bak té ri u mok fej lõ dé sét.

A hi gi é ni ai fel té te lek mel lett a be ru há zó
szá má ra a sze relt rend szer élet tar ta ma és

a költ ség rá for dí tás is min dig fon tos sze -
re pet ját szik. A leg na gyobb ter he lés nek
ki tett ve ze ték ágak fé mes csõ rend sze re i -
vel és a te kercs ben szál lí tott, gyor san le -
fek tet he tõ szin ten kén ti mû anyag ve ze té -
kek kel el ke rül he tünk min den konf lik tust,
és tisz ta ve ze ték nyom vo na lunk le het.

Fo ko zot tabb víz cse ré lõ dés
A szi ge te lés hez ha son ló an ugyan olyan
fon tos min den, a víz cse ré lõ dé sét elõ se -
gí tõ in téz ke dés. Ez meg fe le lõ mó don
csak a csõ ve ze ték há ló zat szak sze rû ter -
ve zé sé vel biz to sít ha tó:

Csa po ló ve ze té kek ese tén a DVGW
W 553-as mun ka lap sze rint fi gye lem be
kell ven ni, hogy a csõ víz tar tal ma ma xi -
mum 3 li ter le gyen. Ez azon ban egy fel -
sõ ha tár ér ték; a ter ve zés kor ala cso -
nyabb ér té kek re ér de mes tö re ked ni.

Csa po ló ve ze té kek nél a leg gyak rab ban
hasz nált csa po lót a sza kasz vé gé re kell
el he lyez ni. Hos  szabb el lá tó sza ka szok
ese tén ala kít sunk ki kör ve ze té ki há ló -
za to kat, így hid ra u li ka i lag ki egyen lí tett
és át öb lí tett há ló za tot ho zunk lét re.

A für dõ szo bák ban lé võ csa po ló ve ze -
té kek nél ügyel ni kell a csa po lók sor -
rend jé re. A zu ha nyo zó kat az ál ta lá nos
fel te vés el le né re gyak ran csak rit kán
hasz nál ják. A WC-t ez zel szem ben lé -
nye ge sen gyak rab ban, így ez a leg gyak -
rab ban hasz nált csa po ló.

Dup la biz ton ság. 
A tö mör ség el len õr zé se
A mai gya kor lat ban al kal ma zott pré selt
ido mok dup la biz ton sá got kí nál nak a sze -
re lés fo lya ma ta so rán. El sõ sor ban a hi deg

pré se lés nek kö szön he tõ en nem kell tûz -
ve szél  lyel szá mol ni, il let ve a me ne tes kö -
té sek mi ni ma li zá sá val a sze re lés bõl adó -
dó hi ba le he tõ sé gek is a mi ni mum ra
csök ken nek. Nyílt láng hasz ná la ta nem
szük sé gel te tik, mint pél dá ul a he gesz tés -
nél, for rasz tás nál. De a leg ext ré mebb
hely zet re is van meg ol dás; ahol rob ba -
nás ve szé lyes kör nye zet ben kell sze rel ni,
és a prés gép sem el fo gad ha tó meg ol dás,
ott fel hasz nál ha tó bi zo nyos ké zi prés szer -
szám is. 28 mm-es át mé rõ ig pe dig le he -
tõ ség van a csõ ve ze ték elõ írás sze rin ti
haj lí tá sá ra is. Az új pré selt rend sze rek
nem igé nyel nek új szer szá mo kat. Az
ed dig hasz nált prés szer szá mok meg fe -
lel nek az új rend sze rek hez is. Új don ság
a prés po fák prés gyû rûs ki ala kí tá sa,
mely nek al kal ma zá sá val a szûk, ke vés -
bé hoz zá fér he tõ he lye ken is biz ton ság -
gal és ké nyel me sen le het az ido mo kat
le pré sel ni.

Ki zá ró lag a komp lex ivó víz há ló zat
szak sze rû en vég zett mé re te zé se, sze re -
lé se és üzem be he lye zé se ké pez he ti
alap ját az ivó víz mi nõ sé gé nek tar tós
fenn tar tá sá nak. A ki fo gás ta lan sze re lés -
tech ni ka, a víz me le gí tõ be ren de zés
W 553-as mun ka lap sze rin ti hõ mér sék -
let ve zér lé se, a ve ze ték ágak kor rekt ter mi -
kus ki egyen lí té se — ezek mind fel tét le nül
szük sé ges fel tét elei a hi gi é ni ai szem -
pont ból ki fo gás ta lan ivó víz mi nõ ség nek.
Ezt kö ve ti köz vet le nül a rend szer szak -
sze rû üze mel te té se, hogy kö zép tá von ne
for dul ja nak elõ a ve ze ték há ló zat fel újí tá sa
elõt ti azo nos prob lé mák.

Ös  sze fog la lás
Az ivó víz mi nõ ség meg õr zé sé nek a jö võ -
ben lé nye ge sen több fi gyel met kell
szen tel ni az ed di gi nél. Meg ál la pí tott fer -
tõ zés ese tén a ve ze ték há ló zat ve gyi
vagy ter mi kus fer tõt le ní té se csak ez el -
sõ lé pés le het a fel újí tá si fá zis alat ti
egész ség ügyi koc ká za tok csök ken té sé re.
Pár hu za mo san vagy köz vet le nül ezt kö -
ve tõ en kell meg ha tá roz ni a csí ra kép zõ -
dés tu laj don kép pe ni oka it („holt” ve ze -
ték ágak, túl nagy tá ro lá si ka pa ci tás), és
a rend szer meg fe le lõ mó do sí tá sa i val azt
tar tó san meg szün tet ni. Ek kor a leg fon -
to sabb cél nak egy olyan rend szerel ren -
de zés nek kell len nie, mely a komp lett
csõ ve ze ték há ló zat ban rend sze res, ele -
gen dõ mér té kû víz cse rét, va la mint
olyan sta bil hõ mér sék let tar to mányt biz -
to sít, mely mi ni má lis ra csök ken ti a bak -
té ri u mok sza po ro dá sát.       Nagy Zol tán

ok le ve les gé pész mér nök

víz el lá tás
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SC-Contur (biztonsági kontúr), 
garantált a tömörség, a biztonság.


