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Na podstawie rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5
sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 107 z 1998 r., poz. 679), w wyniku postepowania
akceptacyjnego dokonanego w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie na wniosek firmy:

P.P.U. "Ola" Spólka z 0.0.
83-260 Kaliska, ul. Dluga 3

stwierdza sie przydatnosc do stosowania w budownictwie wyrobów pod nazwa:

Okna systemu VEKA
z ksztaltowników z nieplastyfikowanego PVC

do pomieszczen gospodarczych,
inwentarskich, garazy i piwnic

w zakresie i na zasadach okreslonych w Zalaczniku, który jest integralna czescia niniejszej
Aprobaty Technicznej ITB. '.0

Termin waznosci:
30 wrzesnia 2009 r.

Zalacznik:
Postanowienia ogólne i techniczne

Warszawa, wrzesien 2004 r.

Dokument Aprobaty Technicznej ITB AT-15-6485/2004 zawiera 21 stron. Tekst tego dokumentu mozna kopiowac tylko
w calosci. Publikowanie lub upowszechnianie w kazdej innej formie fragmentów tekstu Aprobaty Technicznej wymaga
pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlanej.
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Przedmiotem niniejszej Aprobaty Technicznej sa okna systemu VEKA z ksztaltowników z

nieplastyfikowanego PVC, produkowane przez firme P.P.U. "Ola" Spólka z 0.0.

Aprobata obejmuje okna jednodzielne, ze skrzydlem uchylnym, o maksymalnej szerokosci

skrzydla 1200 mm, przy czym powierzchnia okna nie powinna przekraczac 1,1 m2. Przekrój przez

oscieznice i skrzydlo okna systemu VEKA pokazano na rys. 1.

00 produkcji okien systemu VEKA stosowane sa ksztaltowniki z nieplastyfikowanego

polichlorku winylu (PVC-U) biale lub brazowe, barwione w masie, produkowane przez niemiecka

firme VEKA AG, Oieselstrasse 8, 0-48324 Sendenhorst. Przekroje ksztaltowników oscieznicy i

skrzydla pokazano na rys. 2.

Ksztaltowniki oscieznicy laczone sa w narozach metoda zgrzewania. Ksztaltowniki skrzydel,

po osadzeniu szyby, laczone sa w narozach przy uzyciu laczników tworzywowych i wkretów

stalowych oraz uszczelniane sa kitem silikonowym. W ksztaltownikach tworzywowych oscieznicy i

skrzydla nie sa stosowane stalowe ksztaltowniki wzmacniajace. Szyby osadzane sa w

ksztaltownikach skrzydel bez uzycia listew przyszybowych, metoda wciskania.

Okna, których dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, szklone sa szybami zespolonymi,

jednokomorowymi, o grubosci 24 mm.

Okna systemu VEKA posiadaja pojedyncze uszczelnienie przylgi uszczelka przylgowa,

wykonana z kauczuku syntetycznego EPOM, pokazana na rys. 6.

W oknach, których dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, do zamykania skrzydla i

blokowania go w ramie oscieznicy przeznaczone sa grzebieniowe uchwyty (rozwórki), wykonane z

nieplastyfikowanego PVC. W oknach ze skrzydlem o szerokosci wiekszej niz 950 mm stosowane sa

trzy uchwyty (dwa boczne oraz trzeci mocowany w górnej czesci oscieznicy); w pozostalych oknach,

o mniejszych wymiarach, stosowane sa dwa uchwyty boczne. Role zawiasów spelniaja zaczepy z

nieplastyfikowanego PVC, przymocowane do dolnej czesci skrzydla, których konce wpuszczone sa

w otwory wyfrezowane w progu oscieznicy. Ksztalt i wymiary uchwytów grzebieniowych (rozwórek),

zaczepów i klamki pokazano na rys. 3 -:-5.

Wymagane wlasciwosci techniczne okien systemu VEKA oraz ksztaltowników z

nieplastyfikowanego PVC, z których sa wykonywane, podano w p. 3.

2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA

Okna systemu VEKA sa przeznaczone do stosowania w obiektach budownictwa

mieszkaniowego i uzytecznosci publicznej, w pomieszczeniach gospodarczych, inwentarskich,
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garazach i piwnicach w nastepujacym zakresie, wynikajacym z wlasciwosci technicznych podanych

wp. 3.2.3:

A. Z uwagi na cechy wytrzymalosciowe - w zakresie ustalonym na pOdstawie obliczen statycznych

uwzgledniajacych obciazenie wiatrem wg PN-77/B-02011 oraz dopuszczalne ugiecia

elementów okien okreslone w p. 3.2.3.2.

B. Z uwagi na szczelnosc na przenikanie wody opadowej - w zakresie wynikajacym z Instrukcji

ITB nr 224, w zaleznosci od strefy obciazenia wiatrem wg PN-77/B-02011 oraz

wodoszczelnosci okreslonej w p. 3.2.3.4.

C. Z uwagi na wymagania ochrony cieplnej budynków - zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim

powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690).

D. Z uwagi na wymagania dotyczace przepuszczalnosci powietrza - w pomieszczeniach, które nie

sa wyposazone w wentylacje mechaniczna lub klimatyzacje nawiewno-wywiewna.

E. Z uwagi na ochrone przeciwdzwiekowa pomieszczen - w pomieszczeniach, dla których nie

stawia sie wymagan zwiazanych z izolacyjnoscia akustyczna.

Wbudowywanie okien systemu VEKA powinno byc wykonywane zgodnie z instrukcja

Producenta, która powinna byc dolaczana do kazdej partii wyrobów przekazywanych odbiorcy.

Zgodnie z Atestem Higienicznym HKlB/0021/01/2001, wydanym przez Panstwowy Zaklad

Higieny w Warszawie, wyroby objete niniejsza Aprobata Techniczna, odpowiadaja wymaganiom

higienicznym.

3. WLASCIWOSCI TECHNICZNE. WYMAGANIA

3.1. WLASCIWOSCI TECHNICZNE KSZTALTOWNIKÓW. WYMAGANIA

3.1.1. Materialy

Surowce, stosowane do produkcji ksztaltowników systemu VEKA, powinny odpowiadac

wymaganiom ustalonym przez producenta ksztaltowników w taki sposób, aby ksztaltowniki

spelnialy wymagania okreslone w niniejszej Aprobacie Technicznej.

3.1.2. Ksztaltowniki

3.1.2.1. Wyglad. Powierzchnie zewnetrzne ksztaltowników powinny byc gladkie, równe,

bez pekniec, pecherzy, wtracen cial obcych i innych wad. Ksztaltowniki powinny miec jednolita,

biala lub brazowa barwe na calej powierzchni.

3.1.2.2. Ksztalt i wymiary. Ksztalt i wymiary przekrojów poprzecznych ksztaltownika

oscieznicy 101.097 i skrzydla 109.467 powinny byc zgodne z rys. 2.
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Dopuszczalne odchylki wymiarów przekroju ksztaltownika oscieznicy od wymiarów

nominalnych wynosza:

± O,S mm - dla szerokosci ksztaltownika tj. najwiekszego wymiaru, mierzonego w

kierunku plaszczyzny oszklenia, prostopadle do osi wzdluznej ksztaltownika,

- ± 0,3 mm - dla wysokosci ksztaltownika tj. wymiaru mierzonego pod katem prostym do

plaszczyzny oszklenia, pomiedzy przednia i tylna plaszczyzna czolowa ksztaltownika,

- ± 0,3 mm - dla pozostalych wymiarów funkcjonalnych.

Grubosc scianek zewnetrznych ksztaltownika oscieznicy nie powinna byc mniejsza niz:

2,8 mm - scianki widoczne,

2,S mm - scianki niewidoczne.

Scianki widoczne i niewidoczne oznaczono na rys. 7.

Grubosc scianek zewnetrznych ksztaltownika skrzydla nie powinna byc mniejsza niz

1,Smm.

Dlugosc ksztaltowników powinna wynosic 6,0 ± 0,02 m. Inne dlugosci ksztaltowników

powinny byc uzgodnione miedzy producentem i odbiorca.

Ksztaltowniki powinny byc proste. Dopuszczalna odchylka prostoliniowosci ksztaltownika

wynosi 1 mm/m dlugosci.

3.1.2.3. Masa 1 m ksztaltownika. Nominalne wartosci masy 1 m ksztaltowników

wynosza:

ksztaltownik oscieznicy 101.097 - 1070 g/m,

ksztaltownik skrzydla 109.467 - 269 g/m.

Masa 1 m ksztaltownika nie powinna byc mniejsza od wartosci nominalnej o wiecej niz

S%.

3.1.2.4. Gestosc materialu ksztaltowników. Nominalna gestosc materialu

ksztaltowników wynosi 1,44 g/cm3. Odchylki od wartosci nominalnej nie powinny przekraczac

± 0,03 g/cm3.

3.1.2.5. Temperatura mieknienia wg Vicata. Temperatura mieknienia wg Vicata nie

powinna byc nizsza niz:

- + 75 oC - w przypadku zastosowania cieczy jako czynnika grzejnego,

- + 80 oC - w przypadku zastosowania powietrza jako czynnika grzejnego.

3.1.2.6. Odpornosc na uderzenia w temperaturze -10°C. przy spadaniu obciaznika o

masie 1000 ± 5 g z wysokosci 1500 mm na powierzchnie próbek wycietych z ksztaltownika

oscieznicy, nie wiecej niz 10% próbek moze ulec peknieciu.
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3.1.2.7. Cechowanie. Ksztaltowniki powinny miec na powierzchni niewidocznej

naniesione w sposób trwaly w odstepach co okolo 1 m nastepujace oznaczenia:

- znak wytwórni,

- oznaczenie ksztaltownika,

- date produkcji i numer zmiany.

3.2. WLASCIWOSCI TECHNICZNE OKIEN. WYMAGANIA

3.2.1. Materialy

3.2.1.1. Ksztaltowniki. Do wykonywania oscieznic i skrzydel powinny byc stosowane

ksztaltowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), spelniajace wymagania podane w

p.3.1.2.

3.2.1.2. Szyby. Okna systemu VEKA szklone sa szybami zespolonymi, jednokomorowymi,

o grubosci 24 mm. Szyby zespolone powinny spelniac wymagania PN-B-13079:1997.

3.2.1.3. Uszczelki. Do uszczelniania na obwodzie styku skrzydla z oscieznica powinna byc

stosowana uszczelka przylgowa 112.253, wykonana z kauczuku syntetycznego EPOM, pokazana

na rys. 6.

3.2.1.4. Uchwyty grzebieniowe (rozwórki). Do zamykania i blokowania skrzydla w ramie

o$cleznicy powinny byc stosowane grzebieniowe uchwyty (rozwórki), wykonane z

nieplastyfikowanego PVC, pokazane na rys. 3.

3.2.1.5. Zaczepy, klamki. Zaczepy pelniace role zawiasów oraz klamke, wykonane z

nieplastyfikowanego PVC, pokazano na rys. 4, 5.

3.2.2. Wykonanie

3.2.2.1. Zlacza konstrukcyjne. Zlacza konstrukcyjne powinny spelniac nastepujace

wymagania:

a) ksztaltowniki oscieznicy, przyciete pod katem 45°, powinny byc polaczone w narozach

metoda zgrzewania,

b) ksztaltowniki skrzydel, po osadzeniu szyby, powinny byc polaczone w narozach przy uzyciu

laczników tworzywowych i wkretów stalowych oraz uszczelnione kitem silikonowym.

3.2.2.2. Osadzanie uszczelek przylgowych. Uszczelka przylgowa powinna byc osadzana

w sposób ciagly, bez naprezania, na calym obwodzie okna, w kanale przylgi oscieznicy. Uszczelka
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powinna byc ciagla, a polaczenie styków jej konców powinno byc usytuowane w polowie dlugosci

górnego poziomego ramiaka skrzydla.

3.2.2.3. Osadzanie szyb. Skrzydla okien powinny byc szklone szybami wg p. 3.2.1.2. Szyby

powinny byc osadzane w ksztaltownikach skrzydel bez uzycia listew przyszybowych, metoda

wciskania.

3.2.2.4. Otwory do odprowadzania wody i odpowietrzajace. W dolnych poziomych

elementach oscieznic i skrzydel powinny byc wykonane otwory do odprowadzania wody opadowej.

W ramie oscieznicy powinny byc wykonane 3 otwory podluzne, o wymiarach nie mniejszych niz 5 x

30 mm. W ramie skrzydla powinny byc wykonane 2 otwory okragle, o srednicy nie mniejszej niz

CI> 5 mm. W ramie oscieznicy powinny byc wykonane 2 okragle otwory odpowietrzajace, o srednicy

nie mniejszej niz CI> 5 mm.

3.2.3. Wlasciwosci techniczne

3.2.3.1. Wymiary. Maksymalne wymiary skrzydel okien systemu VEKA z ksztaltowników z

nieplastyfikowanego PVC podano w p. 1. Odchylki wymiarowe powinny byc zgodne z PN-88/B

10085/A2.

3.2.3.2. Odpornosc na obciazenie wiatrem. Ugiecie czolowe wzgledne najbardziej

odksztalconego elementu okien pod obciazeniem wiatrem wg PN-77/B-02011 nie powinno byc

wieksze niz 1/300 (zgodnie z PN-EN 12210:2001 - klasa C wg wartosci wzglednego ugiecia

czolowego).

3.2.3.3. Przepuszczalnosc powietrza. Wspólczynnik infiltracji powietrza okien systemu

VEKA powinien wynosic a ~ 1,5 m3/(m.h·dapa2l3).

3.2.3.4. Wodoszczelnosc. Okna piwniczne systemu VEKA nie powinny wykazywac

przecieków wody przy zraszaniu ich powierzchni woda w ilosci 120 I na 1 h i 1 m2 powierzchni przy

róznicy cisnien ilp = 150 Pa, tzn. powinny spelniac wymagania klasy 4A wg PN-EN 12208:2001.

3.2.3.5. Nosnosc zgrzewanych narozy ram. Nosnosc zgrzewanych narozy ramy

oscieznicy Fmin. nie powinna byc mniejsza niz 2065 N.
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Okna systemu VEKA powinny byc pakowane, przechowywane i transportowane zgodnie z

PN-S-05000: 1996. Do dostarczanych odbiorcy okien powinna byc dolaczona informacja

zawierajaca co najmniej nastepujace dane:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe systemu (VEKA),

- dane identyfikujace oszklenie,

nr Aprobaty Technicznej ITS (AT-15-6485/2004),

nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i stosowania w budownictwie wg p. 5.1,

- znak budowlany.

Sposób oznaczania wyrobu znakiem budowlanym powinien byc zgodny z rozporzadzeniem

Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny

zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobów dopuszczanych do

obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. z 1998 r'f nr 113, poz. 728).

5. OCENA ZGODNOSCI

5.1. System oceny zgodnosci

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

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

Techniczna, moga byc wprowadzane do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robót

budowlanych w zakresie odpowiadajacym ich wlasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli

producent dokonal oceny zgodnosci, wydal krajowa deklaracje zgodnosci z Aprobata Techniczna

ITS AT-15-6485/2004 i oznakowal wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowiazujacymi

przepisami.

Podstawa oceny zgodnosci sa:

1) zakladowa kontrola produkcji,

2) badania typu,

3) badania kontrolne gotowych wyrobów.

Producent ma obowiazek stale prowadzic kontrole produkcji obejmujaca zakladowa

kontrole produkcji i badania kontrolne gotowych wyrobów, zgodnie z ustalonym w

p. 5.4 programem badan.
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Kontrola produkcji musi zapewniac, ze wyrób jest zgodny z Aprobata Techniczna ITB AT

15-6485/2004. Wyniki kontroli produkcji powinny byc systematycznie rejestrowane. Zapisy

rejestru powinny potwierdzac, ze wyroby spelniaja kryteria oceny zgodnosci. Kazda partia

wyrobów powinna byc jednoznacznie zidentyfikowana w rejestrze badan.

5.2. Zakladowa kontrola produkcji

Producent ma obowiazek stale prowadzic kontrole produkcji, obejmujaca:

1) specyfikacje i sprawdzanie wyrobów skladowych stosowanych w oknach,

2) kontrole i badania w procesie wytwarzania, prowadzone przez Producenta wedlug zasad

i procedur okreslonych w dokumentacji zakladowej kontroli produkcji, dostosowanych do

technologii produkcji i zmierzajacych do uzyskania wyrobów o wymaganych

wlasciwosciach.

Wlasciwosci techniczne wyrobów skladowych stosowanych w oknach powinny byc

potwierdzone dokumentami atestacyjnymi lub swiadectwami technicznymi przedstawionymi przez

Producentów. Dokumenty te powinny obejmowac:

ksztaltowniki z PVC,

uszczelki,

szyby.

5.3. Badania typu

Badania typu sa badaniami potwierdzajacymi wymagane wlasciwosci techniczno

uzytkowe, wykonywanymi przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu j stosowania.

Badania typu okien systemu VEKA obejmuja:

a) dopuszczalne odchylki wymiarów,

b) przepuszczalnosc powietrza,

c) wodoszczelnosc.

Badania, które w procedurze aprobacyjnej stanowily podstawe do ustalenia wlasciwosci

techniczno-uzytkowych, stanowia badania typu w ocenie zgodnosci.

5.4. Badania kontrolne gotowych wyrobów

5.4.1. Program badan kontrolnych. Program badan kontrolnych obejmuje:

a) badania wstepne pelne,

b) badania biezace,

c) badania okresowe.
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5.4.2. Badania wstepne pelne. Badania wstepne pelne obejmuja sprawdzenie okien w

zakresie:

a) przepuszczalnosci powietrza,

b) wodoszczelnosci.

5.4.3. Badania biezace. Badania biezace obejmuja sprawdzenie:

a) wymiarów,

b) nosnosci zgrzewanych narozy ramy oscieznicy.

5.4.4. Badania okresowe. Badania okresowe obejmuja sprawdzenie:

a) przepuszczalnosci powietrza,

b) wodoszczelnosci.

Badania okresowe powinny byc wykonywane na próbkach wlasciwie zidentyfikowanych.

5.5. Czestotliwosc badan kontrolnych

Badania wstepne pelne powinny byc przeprowadzone przy rozpoczeciu produkcji.

Badania biezace powinny byc przeprowadzane dla kazdej partii wyrobów. Wielkosc partii

powinna byc okreslona w dokumentacji zakladowej kontroli produkcji.

Badania okresowe powinny byc wykonywane nie rzadziej niz raz na 1,5 roku.

Badania wstepne pelne i okresowe okien powinny byc przeprowadzone na elementach

próbnych, które zostaly sprawdzone w zakresie odchylek wymiarów.

5.6. Metody badan

5.6.1. Sprawdzenie wygladu ksztaltowników. Wyglad ksztaltowników nalezy oceniac

przez ogledziny okiem nieuzbrojonym z odleglosci 1 m. Wynik badania nalezy porównac z

wymaganiami okreslonymi w p. 3.1.2.1.

5.6.2. Sprawdzenie ksztaltu i wymiarów ksztaltowników. Wymiary przekrojów

ksztaltowników oraz grubosci scianek nalezy mierzyc suwmiarka z dokladnoscia do 0,01 mm w

co najmniej trzech miejscach. Jako wynik nalezy podawac wartosc srednia z trzech pomiarów.

W celu sprawdzenia odchylki ksztaltownika od prostoliniowosci nalezy odcinek

ksztaltownika o dlugosci 1000 mm ± 1 mm klasc kolejno poszczególnymi stronami na plaskim

podlozu i mierzyc szczelinomierzem z dokladnoscia do 0,05 mm najwieksza wartosc odchylki od

linii prostej.

Dlugosc ksztaltownika nalezy sprawdzac za pomoca przymiaru z dokladnoscia do

10 mm. Wyniki badan nalezy porównac z wymaganiami okreslonymi w p. 3.1.2.2.
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5.6.3. Sprawdzenie masy odcinka ksztaltownika o dlugosci 1 m. Trzy odcinki

ksztaltownika o dlugosci 200 mm, wyciete z kazdego ksztaltownika, nalezy zmierzyc z

dokladnoscia do 1 mm i zwazyc z dokladnoscia do 1 g. Mase ksztaltownika odniesiona do

dlugosci 1 m nalezy podac z dokladnoscia do 10 g/m. Wynik badania nalezy porównac z

wymaganiami okreslonymi w p. 3.1.2.3.

5.6.4. Sprawdzenie gestosci materialu ksztaltowników. Badanie nalezy wykonac wg

PN-92/C-89035, metoda A, na co najmniej 3 próbkach wycietych z obu widocznych powierzchni

ksztaltownika. Wynik badania nalezy porównac z wymaganiami okreslonymi w p. 3.1.2.4.

5.6.5. Sprawdzenie temperatury mieknienia wg Vicata. Badanie nalezy wykonac wg

PN-EN ISO 306:2002, metoda B50. Wynik badania nalezy porównac z wymaganiami okreslonymi

w p. 3.1.2.5.

5.6.6. Sprawdzenie odpornosci na uderzenie w temperaturze -10°C. Odpornosc

ksztaltowników na uderzenie spadajacego ciezarka w temperaturze -10°C nalezy sprawdzac wg

PN-EN 477: 1997. Wynik badania nalezy porównac z wymaganiami okreslonymi w p. 3.1.2.6.

5.6.7. Sprawdzenie cechowania. Cechowanie ksztaltowników nalezy sprawdzac wg PN

87/C-89004. Wynik sprawdzenia nalezy porównac z wymaganiami okreslonymi w p. 3.1.2.7.

5.6.8. Sprawdzenie wymiarów okien. Sprawdzenie wymiarów okien nalezy wykonywac

zgodnie z PN-88/B-10085/A2, a wyniki pomiarów porównac z wymaganiami okreslonymi w

p.3.2.3.1.

5.6.9. Sprawdzenie przepuszczalnosci powietrza. Badanie nalezy wykonac wg PN-EN

1026:2001, a nastepnie obliczyc wspólczynnik infiltracji powietrza (a) wg wzoru (1).

a = Et '1'/

f'(!1pf/3
(1)

gdzie:

a - ilosc powietrza, jaka przeniknelaby w ciagu 1 godz. przez 1 m szczeliny okna w

temperaturze O°C, przy róznicy cisnien 1 daPa,

Et - zmierzona ilosc powietrza przeplywajacego przez szczeliny okna w okreslonej

temperaturze i przy okreslonej róznicy cisnien w ciagu 1h, m3/h,

I - dlugosc obwodu wewnetrznych szczelin przylgowych badanego okna, m,

ilp - wartosci róznicy cisnien, daPa,



A T-15-6485/2004 12/21

fJ - wspólczynnik do obliczenia ilosci powietrza, jaka przeniknelaby przez szczeliny wyrobu

w temperaturze O oC, tj.:

T/=

gestosc powietrza w temperaturze badanej

gestosc powietrza w temperaturze ooe

Z wyliczonych wartosci wspólczynnika infiltracji powietrza "a" dla poszczególnych poziomów

róznicy cisnien do 300 Pa nalezy obliczyc wartosc srednia dla badanego wyrobu.

Wyniki badan nalezy porównac z wymaganiami okreslonymi w p. 3.2.3.3.

5.6.10. Sprawdzenie wodoszczelnosci. Badanie nalezy wykonac metoda A wg PN-EN

1027:2001, a wyniki porównac z wymaganiami okreslonymi w p. 3.2.3.4.

5.6.11. Sprawdzenie nosnosci zgrzewanych narozy ram. Badanie nosnosci

zgrzewanych narozy ramy oscieznicy nalezy wykonywac wg PN-EN 514:2002. Wynik badania

nalezy porównac z wymaganiami okreslonymi w p. 3.2.3.5.

5.7. Pobieranie próbek do badan

Próbki do badan nalezy pobierac losowo, zgodnie z PN-83/N-03010. Badania wstepne

pelne i okresowe wykonuje sie na 1 próbce wyrobu.

5.8. Ocena wyników badan

Wyprodukowane wyroby nalezy uznac za zgodne z wymaganiami niniejszej Aprobaty

Technicznej ITB, jezeli wyniki wszystkich badan sa pozytywne.

6. USTALENIA FORMALNO-PRAWNE

6.1. Aprobata Techniczna ITB AT-15-6485/2004 jest dokumentem stwierdzajacym

przydatnosc okien systemu VEKA z ksztaltowników z nieplastyfikowanego PVC do stosowania w

budownictwie w zakresie wynikajacym z postanowien Aprobaty.

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

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

Techniczna, moga byc wprowadzane do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robót

budowlanych w zakresie odpowiadajacym ich wlasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli

producent dokonal oceny zgodnosci, wydal krajowa deklaracje zgodnosci z Aprobata Techniczna
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ITB AT-15-6485/2004 i oznakowal wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowiazujacymi

przepisami.

6.2. Aprobata Techniczna nie narusza uprawnien wnioskodawcy wynikajacych z przepisów o

ochronie wlasnosci przemyslowej, a w szczególnosci obwieszczenia Marszalka Sejmu z dnia 13

czerwca 2003 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo

wlasnosci przemyslowej (Dz. U. nr 119, poz. 1117). Zapewnienie tych uprawnien nalezy do

obowiazków producenta.

6.3. ITB wydajac Aprobate Techniczna nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne

naruszenie praw wylacznych i nabytych.

6.4. Aprobata Techniczna nie zwalnia producenta od odpowiedzialnosci za prawidlowa

jakosc wyrobów, a wykonawców robót budowlanych od odpowiedzialnosci za prawidlowa jakosc

wbudowania okien.

6.5. W tresci wydawanych prospektów i ogloszen oraz innych dokumentów zwiazanych z

wprowadzaniem do obrotu i stosowania w budownictwie okien systemu VEKA z ksztaltowników z

nieplastyfikowanego PVC nalezy zamieszczac informacje o udzielonej tym wyrobom Aprobacie

Technicznej ITB AT-15-6485/2004.

7. TERMIN WAZNOSCI

Aprobata Techniczna ITB AT-15-6485/2004 jest wazna do 30 wrzesnia 2009 r.

Waznosc Aprobaty Technicznej ITB moze byc przedluzona na kolejne okresy, jezeli jego

Wnioskodawca lub formalny nastepca wystapi w tej sprawie do InstYtutu Techniki Budowlanej z

odpowiednim wnioskiem, nie pózniej jednak niz 3 miesiace przed uplywem terminu waznosci

Aprobaty.

KONIEC
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Normy i dokumenty zwiazane

PN-77/B-02011

PN-B-05000: 1996

PN-88/B-10085

PN-88/B-1 0085/A2

PN-B-13079:1997

PN-87/C-89004

PN-92/C-89035

PN-EN 477:1997

PN-EN 514:2002

PN-EN 1026:2001

PN-EN 1027:2001

PN-EN 12208:2001

PN-EN 12210:2001

PN-EN ISO 306:2002

PN-83/N-03010

DIN 7863

Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie wiatrem

Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana A2)

Szklo budowlane. Szyby zespolone

Wyroby z tworzyw termoplastycznych. Cechy i cechowanie

Tworzywa sztuczne. Metody oznaczania gestosci i gestosci wzglednej

tworzyw nieporowatych

Ksztaltowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do

produkcji okien i drzwi. Okreslenie odpornosci ksztaltowników glównych na

uderzenie spadajacego ciezarka

Ksztaltowniki z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do

produkcji okien i drzwi - Oznaczanie wytrzymalosci zgrzewanych narozy

i polaczen w ksztalcie T

Okna i drzwi. Przepuszczalnosc powietrza. Metoda badania

Okna i drzwi. Wodoszczelnosc. Metoda badania

Okna i drzwi. Wodoszczelnosc. Klasyfikacja

Okna i drzwi. Odpornosc na obciazenie wiatrem. Klasyfikacja

Tworzywa sztuczne. Tworzywa termoplastyczne. Oznaczanie temperatury

mieknienia wg Vicata

Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybór jednostek produktu do próbki

Nichtzellige Elastomer-Dichtprofile im Fenster und Fassadenbau

Raporty z badan i oceny

1. Badania aprobacyjne profili z wysokoudarowego PVC systemu VEKA, bialych i brazowych z

przeznaczeniem do produkcji okien piwnicznych, do garazy, pomieszczen gospodarczych itp. 

Zaklad Badan Lekkich Przegród i Przeszklen ITB, NL-2837/A/04

2. Badania i opinia techniczna dotyczaca okreslenia wlasciwosci fizyko-mechanicznych

ksztaltowników z PVC-U, przeznaczonych do produkcji okien gospodarczych - Zaklad Badan

Lekkich Przegród iPrzeszklen ITB, NL-2837/A/04
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3. Praca badawcza. Badania aprobacyjne okien z wysokoudarowego PVC systemu VEKA

przeznaczonych do pomieszczen piwnicznych, gospodarczych, do garazy, itp. - Zaklad Badan

Lekkich Przegród i Przeszklen ITB, NL-2838/A/04

4. Atest Higieniczny HK/B/0021/01/2001 - Panstwowy Zaklad Higieny w Warszawie
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Rys. 1. Przekrój przez oscieznice i rame skrzydla
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Rys. 2. Przekroje ksztaltowników tworzywowych

a) oscieznica 101.097
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Rys. 3. Uchwyt grzebieniowy (rozwórka)
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Rys. 6. Uszczelka przylgowa 112.253 - przekrój
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Rys. 7. Oznaczenie scianek widocznych i niewidocznych na przekroju poprzecznym

przykladowego ksztaltownika glównego


