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1. PRZEDMIOT APROBATY

%.::.

1.1. Charakterystyka techniczna

Przedmiotem niniejszej Aprobaty Technicznej sa okna i drzwi balkonowe systemów STEEl

L1NE, SllVER L1NE, SllVER L1NE D i GOlO L1NE z ksztaltowników z nieplastyfikowanego PVC,

jednoramowe, produkowane przez grupe Producentów wymienionych na str. 2 i 3. Okna i drzwi

balkonowe systemów STEEl L1NE i GalO L1NE sa niezlicowane , a systemu SllVER L1NE 

pólzlicowane. W systemie SILVER L1NE O wystepuja dwie odmiany wyrobów:

- SILVER L1NE PLUS - okna i drzwi balkonowe pólzlicowane,

- SILVER L1NE PREMIUM - okna i drzwi balkonowe niezlicowane.

Charakterystyczne przekroje okien i drzwi balkonowych systemów STEEL L1NE, SllVER

L1NE, SILVER L1NE D i GOlO L1NEpokazano na rys. 1 + 17.

Do produkcji okien i drzwi balkonowych systemów STEEl L1NE, SILVER L1NE, SILVER L1NE

O i GalO L1NE stosowane sa nastepujace ksztaltowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

(PVC-U):

- biale - w przypadku wszystkich systemów objetych Aprobata,

- jedno- i dwustronnie foliowane, o rdzeniu bialym - w przypadku systemu GOlD L1NE.

Ksztaltowniki wchodzace w sklad systemów STEEL L1NE, SILVER L1NE i SILVER L1NE D

objete sa Rekomendacja Techniczna RT ITB-1005/2004. Z uwagi na grubosc scianek ksztaltowniki

systemów STEEL L1NE, SILVER L1NE, SILVER L1NE D i GalO L1NE naleza do klasy B wg PN-EN

12608:2004 (klasa B wg ZUAT-15/111.04). Ksztaltowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

(PVC-U) systemów STEEl L1NE, SILVER L1NE, SllVER L1NE O i GaLO L1NE produkowane sa

przez firme ROYAL EUROPA Sp. z 0.0.,59-101 Polkowice, ul. Royal1.

Ksztaltowniki oscieznic, ram skrzydel, slupków stalych i slupków ruchomych wzmacniane sa

stalowymi ksztaltownikami ocynkowanymi. Przekroje tworzywowych ksztaltowników oscieznic, ram

skrzydel, slupków ruchomych i slupków stalych (z których wykonywane sa równiez slemiona i
szczebliny) pokazano na rys. 18 + 28. Przekroje stalowych ksztaltowników wzmacniajacych pokazano

na rys. 29 -:-33.

Okna i drzwi balkonowe, objete niniejsza Aprobata Techniczna, szklone sa szybami

zespolonymi, jednokomorowymi, okreslonymi w p. 3.1.3.

Szyby sa mocowane i uszczelniane we wrebach skrzydel przy uzyciu listew przyszybowych z

nieplastyfikowanego PVC oraz uszczelek osadczych z kauczuku syntetycznego EPOM. Przekroje

ksztaltowników listew przyszybowych i uszczelek osadczych do szyb o grubosci 24 mm pokazano na

rys. 34 -:-38, odpowiednio dla poszczególnych systemów objetych Aprobata.

W oknach i drzwiach balkonowych systemów STEEl L1NE, SllVER L1NE, SILVER L1NE O i
GaLO L1NE uszczelnione sa dwie przylgi - zewnetrzna i wewnetrzna. Przekroje uszczelek
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przylgowych, wykonanych z kauczuku syntetycznego EPOM, pokazano na rys. 37 i 38, odpowiednio

dla poszczególnych systemów objetych Aprobata.

Wymagane wlasciwosci techniczne okien i drzwi balkonowych systemów STEEL L1NE,

SllVER L1NE, SllVER L1NE O i GOlO L1NE z ksztaltowników z nieplastyfikowanego PVC podano

wp. 3.5.

1.2. Asortyment

Niniejsza Aprobata Techniczna obejmuje okna i drzwi balkonowe systemów STEEl L1NE,

SllVER L1NE, SllVER L1NE O i GOlO L1NE szczelne (bez szczelin infiltracyjnych) oraz ze

szczelinami infiltracyjnymi, wykonanymi wg p. 3.4.5.

Asortyment okien i drzwi balkonowych pod wzgledem podzialu powierzchni i sposobu

otwierania skrzydel obejmuje:

- okna jednorzedowe jednodzielne stale oraz otwierane, ze skrzydlem uchylnym, rozwieranym

lub uchylno - rozwieranym,

- okna jednorzedowe dwudzielne i trójdzielne ze slupkiem stalym lub ruchomym; z czesciami

stalymi lub otwieranymi (ze skrzydlami uchylnymi, rozwieranymi lub uchylno - rozwieranymi) 

w róznym ukladzie,

- okna dwurzedowe jednodzielne stale lub otwierane: z czescia stala lub skrzydlem uchylnym

nad slemieniem i czescia stala, skrzydlem uchylnym, rozwieranym lub uchylno - rozwieranym

pod slemieniem,

- okna dwurzedowe: jednodzielne nad slemieniem (z czescia stala lub skrzydlem uchylnym) i

dwudzielne pod slemieniem ze slupkiem stalym lub ruchomym, z czesciami stalymi lub

otwieranymi (ze skrzydlami uchylnymi, rozwieranymi lub uchylno - rozwieranymi) - w róznym

ukladzie,

- drzwi balkonowe jednodzielne rozwierane lub uchylno-rozwierane.

Wymiary skrzydel, slupków i slemion nalezy ustalac na podstawie obliczen statycznych, z

uwzglednieniem obciazen wiatrem wg PN-77/B-02011, dopuszczalnych ugiec elementów okien i

drzwi balkonowych okreslonych w p. 3.5.1 oraz charakterystyki wytrzymalosciowej stalowych

ksztaltowników wzmacniajacych. Maksymalna szerokosc skrzydel rozwieranych i uchylno

rozwieranych wynosi 1465 mm.

2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA

Okna i drzwi balkonowe systemów STEEL L1NE,Sil VER L1NE, Sil VER L1NE D i GOlO L1NE

sa przeznaczone do stosowania w obiektach budownictwa mieszkaniowego i uzytecznosci publicznej

w nastepujacym zakresie, wynikajacym z wlasciwosci technicznych podanych w p. 3.5:
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A. Z uwagi na cechy wytrzymalosciowe - w zakresie ustalonym na podstawie obliczen statycznych

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

okien i drzwi balkonowych okreslone w p. 3.5.1 oraz charakterystyke wytrzymalosciowa i
geometryczna stalowych ksztaltowników wzmacniajacych.

B. Z uwagi na wodoszczelnosc - w zakresie wynikajacym z Instrukcji ITB nr 224, w zaleznosci od

strefy obciazenia wiatrem wg PN-77/B-02011 oraz wodoszczelnosci okreslonej w p. 3.5.7.

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, z pózniejszymi

zmianami) oraz ustaleniami p. 3.5.5.

D. Z uwagi na wymagania dotyczace przepuszczalnosci powietrza:

1) okna i drzwi balkonowe szczelne (bez szczelin infiltracyjnych) - wylacznie w

pomieszczeniach z nawiewna wentylacja mechaniczna lub z odpowiednimi urzadzeniami

nawiewnymi,

2) okna i drzwi balkonowe z wykonanymi szczelinami infiltracyjnymi - w pozostalych

przypadkach.

E. Z uwagi na ochrone przeciwdzwiekowa pomieszczen - zgodnie z wymaganiami PN-B-02151

3:1999 lub z wymaganiami okreslonymi indywidualnie dla konkretnego budynku oraz

ustaleniami p. 3.5.8.

Wbudowywanie okien i drzwi balkonowych systemów STEEl L1NE, SllVER LlNE, SllVER

L1NE D i GOlO L1NE powinno byc wykonywane zgodnie z instrukcja Producenta, która powinna

byc dolaczana do kazdej partii wyrobów przekazywanych odbiorcy.

Zgodnie z Atestami Higienicznymi Nr 119/779/156/2004 i Nr 118/779/155/2004, wydanymi

przez Akademie Medyczna w Gdansku, Miedzywydzialowy Instytut Medycyny Morskiej i

Tropikalnej, wyroby objete niniejsza Aprobata Techniczna odpowiadaja wymaganiom

higienicznym.

3. WLASCIWOSCi TECHNICZNE. WYMAGANIA

3.1. Materialy

3.1.1. Ksztaltowniki z nieplastyfikowanego PVC. Do wykonywania okien i drzwi

balkonowych systemów STEEl L1NE, SllVER L1NE,SllVER L1NE D i GOlD L1NE nalezy stosowac

nastepujace ksztaltowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U):

- biale - w przypadku wszystkich systemów objetych Aprobata,

- jedno- i dwustronnie foliowane, o rdzeniu bialym - w przypadku systemu GOlO L1NE.
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Ksztaltowniki systemów STEEl L1NE, SllVER L1NE i SllVER LINE D powinny spelniac

wymagania podane w Rekomendacji Technicznej RT ITB-1005/2004Iub w PN-EN 12608:2004.

Ksztaltowniki systemu GOlO LlNE powinny spelniac wymagania podane w PN-EN

12608:2004 oraz dodatkowo, w przypadku ksztaltowników foliowanych:

a) wytrzymalosc na oddzieranie folii nie powinna byc mniejsza niz 2,5 N/mm,

b) wytrzymalosc na oddzieranie folii po cyklach starzeniowych wg PN-EN 513:2002

(napromieniowanie 6200 MJ/m2; starzenie prowadzone w aparacie Xenotest, w cyklu: 18

min. z deszczem, 102 min. bez deszczu, wilgotnosc wzgledna w okresie suchym 65 ± 5 %,

temperatura w komorze badawczej 30 -:-40°C) nie powinna byc mniejsza niz 2,0 N/mm.

Do laminowania ksztaltowników systemu GOlO LlNE powinna byc stosowana folia

niemieckiej firmy RENOUT WERKE GmbH, typu MBAS " (folia PVC z powloka akrylowa) o

grubosci 0,20 ± 5% mm (w tym grubosc powloki akrylowej powinna wynosic nie mniej niz 50 !-lm).

Przekroje ksztaltowników oscieznic, ram skrzydel, slupków stalych i slupków ruchomych

pokazano na rys. 18 -:-28, odpowiednio dla poszczególnych systemów objetych Aprobata.

3.1.2. Ksztaltowniki metalowe. Przekroje stalowych ksztaltowników wzmacniajacych

pokazano na rys. 29 -:-33.

W celu zapewnienia sztywnosci ram okien i drzwi balkonowych (oscieznic, skrzydel, slupków i
slemion) oraz zwiekszenia wytrzymalosci zamocowania okuc nalezy stosowac ksztaltowniki stalowe o

przekroju dopasowanym do komór ksztaltowników tworzywowych i grubosci scianek wynikajacej z

obliczen statycznych. Ksztaltowniki stalowe powinny byc zabezpieczone przed korozja powloka

cynkowa o grubosci co najmniej 275 g/m2.

3.1.3. Szyby. Okna i drzwi balkonowe systemów STEEl L1NE, SllVER L1NE, SllVER L1NED

i GOlD LlNE, których dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, szklone sa szybami zespolonymi,

jednokomorowymi 4+4/16, o wartosci wspólczynnika przenikania ciepla w srodkowej czesci szyby

zespolonej (bez uwzglednienia wplywu mostków cieplnych) Uos = 1,1 W/(m2·K).

Moga byc stosowane inne rodzaje szyb zespolonych po ustaleniu dla okien i drzwi

balkonowych oszklonych okreslonymi szybami: wspólczynnika przenikania ciepla - zgodnie z

p. 3.5.5 i klas akustycznych - zgodnie z p. 3.5.8.

Szyby zespolone powinny spelniac wymagania PN-B-13079:1997.

3.1.4. Listwy przyszybowe. Do mocowania i uszczelniania szyb we wrebach skrzydel okien i

drzwi balkonowych od strony wewnetrznej powinny byc stosowane listwy przyszybowe z uszczelkami

z plastyfikowanego PVC wspólwytlaczanymi w jednej operacji z ksztaltownikami listew lub listwy bez

uszczelek wspólwytlaczanych. Listwy przyszybowe powinny spelniac wymagania okreslone w
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Rekomendacji Technicznej RT ITB-1005/2004. Listwy przyszybowe nalezy dobierac w zaleznosci od

grubosci zastosowanego oszklenia.

Przekroje ksztaltowników listew przyszybowych do szyb o grubosci 24 mm pokazano na rys.

34 + 36, odpowiednio dla poszczególnych systemów objetych Aprobata.

3.1.5. Uszczelki. Uszczelki osadcze do uszczelniania osadzenia szyb we wrebach skrzydel

okien i drzwi balkonowych oraz uszczelki przylgowe do uszczelniania na obwodzie styku skrzydla z

oscieznica (slupkiem, slemieniem) powinny byc wykonane z kauczuku syntetycznego EPOM i

spelniac wymagania EN 12365-1 :2003. Uszczelki osadcze nalezy dobierac w zaleznosci od

grubosci zastosowanego oszklenia.

Przekroje uszczelek osadczych do szyb o grubosci 24 mm oraz uszczelek przylgowych

pokazano na rys. 37 i 38, odpowiednio dla poszczególnych systemów objetych Aprobata.

3.1.6. Okucia. W oknach i drzwiach balkonowych systemów STEEl L1NE, SllVER L1NE,

SllVER L1NE D i GOlO L1NE nalezy stosowac kompletne okucia dostosowane do ciezaru wlasnego

skrzydel oraz do obciazen eksploatacyjnych, dopuszczone do obrotu.

3.2. Konstrukcja okien i drzwi balkonowych

Okna i drzwi balkonowe systemów STEEl L1NE,SllVER L1NE, SJlVER L1NE D i GOlO L1NE

z ksztaltowników z nieplastyfikowanego PVC sa konstrukcjami jednoramowymi,
..

dwuplaszczyznowymi, wykonanymi z materialów spelniajacych wymagania podane w p. 3.1.

Charakterystyczne przekroje okien i drzwi balkonowych poszczególnych systemów objetych

przedstawiono na rys. 1 + 17.

3.3. Wymiary

Maksymalne wymiary skrzydel okien i drzwi balkonowych systemów STEEl L1NE, SllVER

L1NE, SllVER L1NE D i GOlD L1NE z ksztaltowników z nieplastyfikowanego PVC podano w p. 1.2.

Odchylki wymiarów powinny byc zgodne z wymaganiami PN-88/B-10085/A2.

3.4. Wykonanie

3.4.1. Zlacza konstrukcyjne

Zlacza konstrukcyjne powinny spelniac nastepujace wymagania:

a) ksztaltowniki oscieznic i skrzydel przyciete pod katem 45° powinny byc polaczone w

narozach metoda zgrzewania,

b) polaczenia slemion z elementami oscieznicy w oknach dwurzedowych, slupków z

elementami oscieznicy w oknach dwudzielnych oraz szczebliny z ksztaltownikami
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pionowymi w ramie skrzydla drzwi balkonowych powinny byc wykonane z zastosowaniem

laczników mechanicznych,

c) sztywnosc ram oscieznic i skrzydel powinna byc zapewniona przez stalowe ksztaltowniki

wzmacniajace umieszczone na calym obwodzie ram, niezaleznie od ich wymiarów;

ksztaltowniki stalowe przyciete stosownie do wymiaru ksztaltowników tworzywowych i

osadzone w odpowiednich komorach powinny byc z nimi laczone za pomoca wkretów

sa mogwi ntujacych.

3.4.2. Osadzanie uszczelek przylgowych. Uszczelki przylgowe powinny byc osadzane w

sposób ciagly, bez naprezania, na calym obwodzie okien i drzwi balkonowych, w kanalach przylgi

zewnetrznej oscieznicy (slupka, slemienia) oraz w kanalach przylgi wewnetrznej skrzydla. Uszczelka

wewnetrzna powinna byc ciagla, a polaczenie styków jej konców powinno byc usytuowane w polowie

dlugosci górnego poziomego ramiaka skrzydla. Uszczelka zewnetrzna powinna byc cieta w narozach

i laczona metoda klejenia.

3.4.3. Osadzanie szyb. Skrzydla okien i drzwi balkonowych powinny byc szklone szybami

zespolonymi wg p. 3.1.3. Szyby powinny byc osadzane na podkladkach (podporowych i

dystansowych) rozmieszczonych we wrebie - zaleznie od polozenia osi obrotu skrzydla - zgodnie z

Instrukcja ITS nr 183. Podkladki nie powinny stanowic przeszkody w odprowadzeniu wody z wrebu na

szybe oraz odpowietrzeniu wrebu. Do zamocowania i uszczelniania szyb we wrebach nalezy

stosowac: od strony wewnetrznej - listwy przyszybowe wg p. 3.1.4 oraz uszczelki osadcze

wewnetrzne wg p. 3.1.5 (w przypadku listew bez uszczelek wspólwytlaczanych), a od strony

zewnetrznej - uszczelki osadcze zewnetrzne wg p. 3.1 .5.

3.4.4. Otwory do odprowadzania wody, odpowietrzajace i odprezajace. W dolnych

poziomych elementach oscieznic i skrzydel oraz w slemionach powinny byc wykonane otwory do

odprowadzania wody opadowej, która przeniknela we wreby na szybe i do kanalu zbiorczego

oscieznicy. Liczba otworów w jednym elemencie powinna wynosic co najmniej 2. Otwory wykonane w

elementach oscieznic i skrzydel powinny miec ksztalt podluzny o wymiarach nie mniejszych niz 5 x

30 mm. Otwory wykonane w slemionach powinny miec ksztalt okragly o srednicy nie mniejszej niz

et:> 5 mm. Rozstaw otworów odwadniajacych nie powinien przekraczac 700 mm.

W górnych poziomych elementach oscieznic i skrzydel oraz w slemionach powinny byc

wykonane otwory odpowietrzajace o ksztalcie podluznym, o wymiarach nie mniejszych niz 5 x 30 mm

lub okraglym o srednicy nie mniejszej niz et:> 6 mm.

W oknach i drzwiach balkonowych systemu GalO L1NE, wykonanych z ksztaltowników

kolorowych, w ksztaltownikach oscieznic, skrzydel i slupków powinny byc wykonane otwory

odprezajace o ksztalcie podluznym, o wymiarach nie mniejszych niz 5 x 15 mm, w rozstawie nie

wiekszym niz 700 mm.
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3.5. Wlasciwosci techniczne okien idrzwi balkonowych

3.5.1. Odpornosc na obciazenie wiatrem. Wzgledne ugiecie czolowe najbardziej

odksztalconego elementu okien i drzwi balkonowych 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).

3.5.5. Wspólczynnik przenikania ciepla. Wspólczynnik przenikania ciepla okien i drzwi

balkonowychnalezy obliczac wg wzoru (1).

3.5.~. Sztywnosc skrzydel na obciazenia dynamiczne i statyczne si'a skupiona

dzialajaca prostopadle do plaszczyzny skrzydla. Skrzydla okien i drzwi balkonowych. poddane

obciazeniu dynamicznemu, a nastepnie statycznemu sila skupiona 40 daN dzialajaca prostopadle do

plaszczyzny skrzydla zgodnie wg ZUA T-15/III.11/2005 nie powinno powodowac widocznych

uszkodzen skrzydla i szklenia. Skrzydlo powinno zachowac sprawnosc dzialania zgodnaz p. 3.5.2.

3.5.3. Sztywnosc skrzydel na obciazenia statyczne sila skupiona dzialajaca w
plaszczytnie skrzydla. Skrzydla okien i drzwi balkonowych poddane dzialaniu sily skupionej

50 daN, dzialajacej w plaszczyznie skrzydla i przylozonej do ramiaka skrzydla odsirony zasuwnicy po

badaniu wg ZUAT-151l11.11/2005, powinny zachowac sprawnosc dzialania zgodna z p. 3.5.2. Nie

moze nastapic uszkodzenie okuc oraz naruszenie trwalosci ich zamocowania w skrzydle lub

oscieznicy,

3.5.2. Sprawnosc dzialania skrzydel. Ruch skrzydel przy otwieraniu i zamykaniu okna lub

drzwi balkonowych powinien byc plynny, bez zahamowan i zaczepiania skrzydla o inne czesci oKna

lub drzwi balkonowych. Sila potrzebna do uruchomienia okuc zamykajacych przy otwieraniU i
zamykaniu powinna byc mniejsza niz 10 daNo Sila potrzebna do poruszenia odryglowanego skrzydla

powinna byc mniejsza niz 8 daNo

3.4.5. Wykonywanie szczelin infiltracyjnych. W celu uzyskania przez okna i drzwI

balkonowe wspólczynnika infiltracji powietrza a = 0.5 + 1,0 m3f(m·h.dapa2!3), nalezy Wykonac

szczeliny infiltracyjne (wyciecia) w uszczelkach przylgowych w górnych poziomych przylgach

skrzydla. Wyciecia powinny byc wykonywane w obu przylgach (zewnetrznej i wewnetrznej) na'b
dlUgosci 3,5% calkowitej dlugosci szczelin przylgowych. Wyciecia nalezy wykonac w sposo

labiryntowy, tj. jedno wyciecie w uszczelce zewnetrznej usytuowane w srodku rozpietosci górnego

poziomego ramiaka i dwa wyciecia w uszczelce wewnetrznej w odreglosci min. 5 cm od narozY,

Wyciete fragmenty uszczelek przylgowych powinny byc zastapione uszczelka plaska o SyrnbOI~

KA-17. pokazana na rys. 37 i 38. W oknach dwurzedowych szczeliny infHtracyjne nalezy WykOnac

w górnym skrzydle (nad slemieniem).

I
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(1)

u - wspólczynnik przenikania ciepla okna, W/(m2.K),

Uos- wspólczynnik przenikania ciepla w srodkowej czesci szyby zespolonej (bez

uwzglednienia wplywu mostków cieplnych), W/(m2.K),

As - pole powierzchni szyby, m2,

UR - wspólczynnik przenikania ciepla ramy, W/(m2·K),

AR - pole powierzchni ramy, m2,

lfJ - liniowy wspólczynnik przenikania ciepla mostka cieplnego na styku szyby z rama,

W/(m·K),

L - dlugosc liniowego mostka cieplnego na styku szyby z rama, m,

A - pole calkowite powierzchni okna, m2.

W przypadku oszklenia szybami zespolonymi, jednokomorowymi 4+4/16 o Uos = 1,1

W/(m2'K) do obliczen wg wzoru (1) nalezy przyjmowac wartosci wspólczynników przenikania ciepla

UR i lJ1 podane w tablicach 1 -+- 3.

Tablica 1. Okna i drzwi balkonowe systemu STEEL L1NE

Okno ze szczelinamiOkno bez szczelin

Poz.

Rodzaj przekroju
infiltracyjnymi

infiltracyjnych

UR

«pUR«p

W/(m2.K)
W/(m·K)W/(m2.K)W/(m·K)

1
2 3456

1
Oscieznica FS 74T (okno stale) --1,620,070

2
Oscieznica FS 74T + skrzydlo SS 82T 1,870,0701,800,070

3
Skrzydlo SS 82T + slupek staly FMS 84 + skrzydloSS 1,99

0,0701,940,07082T
4

Skrzydlo SS 82T + slupek ruchomy MMS 68 + skrzydlo
1,76

0,0701,720,070SS 82T
5

Szczeblina drzwi balkonowych FMS 84 --1,980,070

Tablica 2. Okna i drzwi balkonowe systemu SILVER L1NE i SILVER L1NE D

Okno ze szczelinamiOkno bez szczelin

Poz.

Rodzaj przekroju
infiltracyjnymi

infiltracyjnych

UR

«pUR«p

W/(m2.K)
Wf(m·K)W/(m2·K)W/(m·K)

1
2 3456

1
Oscieznica FS 74W (okno stale) --1,620,077

2
Oscieznica FS 710 (okno stale) --1,620,070

3
Oscieznica FS 74W + skrzydlo SS 82 1,860,0791,780,080

4
Oscieznica RBSF + skrzydlo SS 82 1,870,0771,790,078

5
Oscieznica FS 88 + skrzydlo SS 115 2,270,0772,220,076

6
Oscieznica FS 710 + skrzydlo SS 77FO 1,870,0701,800,070
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1 2 3456
7

Skrzydlo SS 82 + slupek staly FMS 69 + skrzydlo SS 822,070,0781,990,078

8

Skrzydlo SS 77FO + slupek staly FMS 800 + skrzydlo
1,99

0,0701,940,070SS 77FO

Tablica 3. Okna i drzwi balkonowe systemu GOlD L1NE

Okno ze szczelinamiOkno bez szczelin

Poz.

Rodzaj przekroju
infiltracyjnymi

infiltracyjnych

UR

lJlURlJl

W/(m2.K)

W/(m·K)W/(m2.K)W/(m·K)
1

2 3456
1

Oscieznica FS 66G (okno stale) --1,410,063
2

Oscieznica FS 66G + skrzydlo SS 80G 1,590,0621,540,062

3
Skrzydlo SS 80G + slupek staly FMS 82G + skrzydlo

1,59
0,0621,550,062

SS 80G
4

Skrzydlo SS 80G + slupek ruchomy MMS 65G +
1,43

0,0631,480,063
skrzydlo SS 80G

5
Szczeblina drzwi balkonowych FMS 82G --1,420,064

W przypadku zastosowania innych rodzajów szyb zespolonych wspólczynnik przenikania

ciepla U okien i drzwi balkonowych nalezy ustalac na podstawie obliczen stosujac wzór (1).

3.5.6. Przepuszczalnosc powietrza. Wspólczynnik infiltracji powietrza okien i drzwi

balkonowych systemów STEEl L1NE, SllVER L1NE, SllVER L1NE D i GOlD L1NE powinien

wynosic:

- a S 0,3 m3/(m·h·dapa213) - w przypadku okien i drzwi balkonowych szczelnych (bez szczelin

infiltracyjnych ),

- 0,5 s a S 1,0 [m3/(m·h.dapa213)J - w przypadku okien i drzwi balkonowych ze szczelinami

infiltracyjnymi,

- a s 0,1 m3/(m.h·dapa213) - w przypadku okien nieotwieranych (stalych).

3.5.7. Wodoszczelnosc. Okna i drzwi balkonowe systemów STEEl L1NE, SllVER LlNE,

SllVER LlNE D i GOlD L1NE nie powinny wykazywac przecieków wody przy zraszaniu ich

powierzchni woda w ilosci 120 I na 1 h i 1 m2 powierzchni przy róznicy cisnien Llp = 150 Pa, tzn.

powinny spelniac wymagania klasy 4A wg PN-EN 12208:2001.

3.5.8. Izolacyjnosc akustyczna. Izolacyjnosc akustyczna okien i drzwi balkonowych

systemów STEEl L1NE, SllVER L1NE, SllVER L1NE D i GOlD LlNE, oszklonych szybami

zespolonymi jednokomorowymi 4+4/16 (z przestrzenia miedzyszybowa wypelniona argonem),

podano w tablicy 4.
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Tablica 4

Klasyfikacja 1T

Poz.

Typ oknawg wskaznika RA22)wg wskaznika RA13)wg wskazn ika Rw4)

klasa OK2

klasa OK1klasa Rw
1

2 345
Okna i drzwi balkonowe systemów 1

STEEl L1NE,SllVER L1NE,
OK2 -26OKI-29Rw= 30

Sil VER L1NE D - szczelne i
(28 s; RA2 s; 30)(31 s; RAI s; 33)(30 s; Rws; 34)

rozszczelnione 2
Okna i drzwi balkonowe systemu GOL D L1NE

2.1

Okna dwurzedowe i drzwi
OK2 -29OKI-32Rw= 35

balkonowe szczelne
(31 s; RA2 s;33)(34 :s; RAI :s; 36)(35 s; Rws;39)

2.2

Okna dwurzedowe idrzwi
OK2-26OKI-29Rw= 30

balkonowe rozszczelnione
(28 s; RA2 < 30)(31 :s; RAI :s; 33)(30 s; Rw:S;34)

2.3

Okna stale oraz okna jednodzielne
OK2-26OKI-29Rw= 30

szczelne i rozszczelnione
(28 :s; RA2 :s; 30)(31 :s; RA1s; 33)(30 s; Rws; 34)

l) W nawiasach podano zakres wartosci wskazników objetych dana klasa wg Instrukcji ITS 369/20022) klasyfikacja podstawowa3) klasyfikacja uzupelniajaca4) klasyfikacja dodatkowa

W przypadku zastosowania innych rodzajów szyb zespolonych wartosci wskazników Rw, RAZ i

RA1 (i klasy akustyczne) okien i drzwi balkonowych nalezy ustalac na podstawie indywidualnych badan

przeprowadzonych wg PN-EN 20140-3:1999.

3.5.9. Nosnosc zgrzewanych narozy ram. Nosnosc zgrzewanych narozy ram Fmin. nie

powinna byc mniejsza niz:

3703 N - w przypadku ramy oscieznicy z ksztaltownika FS 74W,

3759 N - w przypadku ramy oscieznicy z ksztaltownika RBSF,

5614 N - w przypadku ramy oscieznicy z ksztaltownika FS 88,

3160 N - w przypadku ramy oscieznicy z ksztaltownika FS 71 D,

4264 N - w przypadku ramy skrzydla z ksztaltownika SS 82,

7182 N - w przypadku ramy skrzydla z ksztaltownika SS 115,

3458 N - w przypadku ramy skrzydla z ksztaltownika SS 77D,

3174 N - w przypadku ramy skrzydla z ksztaltownika SS 77FD,

3773 N - w przypadku ramy oscieznicy z ksztaltownika FS 74T,

3919 N - w przypadku ramy skrzydla z ksztaltownika SS 82T,

7514 N - w przypadku ramy skrzydla z ksztaltownika SS 115T,

3100 N - w przypadku ramy oscieznicy z ksztaltownika FS 66G,

3750 N - w przypadku ramy skrzydla z ksztaltownika SS 80G.

3.5.10. Wplyw wielokrotnego otwierania i zamykania skrzydel na wlasciwosci

funkcjonalne. Okna i drzwi balkonowe powinny spelniac wymagania okreslone w p. 3.5.2, 3.5.6 i

3.5.7 po wykonaniu 10000 cykli otwierania izamykania wg PN-EN 12400:2004.
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3.5.11. Wplyw zmiennych temperatur na wlasciwosci uzytkowe. Okna i drzwi balkonowe

systemu GOlO L1NE, wykonane z ksztaltowników foliowanych, powinny spelniac wymagania

okreslone wp. 3.5.6 i 3.5.7 po wykonaniu 10 cykli nagrzewania zewnetrznej powierzchni wyrobów w

temperaturze 75 ± 5°C w ciagu 8 h i chlodzenia w temperaturze 20 ± 2°C w ciagu 16 h.

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT

Okna i drzwi balkonowe systemów STEEl L1NE,SllVER L1NE, SllVER L1NE D i GalO L1NE

powinny byc pakowane, przechowywane i transportowane zgodnie z PN-S-05000:1996.

Do dostarczanych odbiorcy okien i drzwi balkonowych powinna byc dolaczona informacja

zawierajaca co najmniej nastepujace dane:

nazwe i adres producenta,

nazwe systemu (STEEl L1NE,SllVER L1NE,SllVER L1NE D lub GalO LINE),

nr Aprobaty Technicznej ITS (AT-15-5037/2005),

numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,

dane identyfikujace oszklenie oraz okreslajace wspólczynnik przenikania ciepla wg p. 3.5.5

i klasy akustyczne wg p. 3.5.8,

klase ksztaltowników z nieplastyfikowanego PVC z uwagi na grubosc scianek wg PN-EN

12608:2004,
,

w przypadku okien szczelnych - informacje: "okna szczelne przeznaczone do stosowania

wylacznie w pomieszczeniach z nawiewna wentylacja mechaniczna lub z odpowiednimi

urzadzeniami nawiewnymi",

znak budowlany.

Sposób oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien byc zgodny z rozporzadzeniem

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

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198/2004,

poz. 2041).

5. OCENA ZGODNOSCI

5.1. Zasady ogólne

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
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dokonal oceny zgodnosci, wydal krajowa deklaracje zgodnosci z Aprobata Techniczna ITS AT-15

5037/2005 i oznakowal wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie

sposobów deklarowania zgodnosci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem

budowlanym (Dz. U. Nr 198/2004, poz. 2041) oceny zgodnosci okien i drzwi balkonowych

systemów STEEL L1NE, SILVER L1NE, SllVER L1NE O i GalO LlNE z Aprobata Techniczna IT8

AT-15-5037/2005 dokonuje Producent, stosujac system 3.

W przypadku systemu 3 oceny zgodnosci, Producent moze wystawic krajowa deklaracje

zgodnosci z Aprobata TechnicznalTB AT-15-5037/2005 na podstawie:

a) wstepnego badania typu przeprowadzonego przez akredytowane laboratorium,

b) zakladowej kontroli produkcji.

5.2. Wstepne badanie typu

Wstepne badanie typu jest badaniem potwierdzajacym wymagane wlasciwosci techniczno

uzytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu.

Wstepne badanie typu okien i drzwi balkonowych systemów STEEL LlNE, SILVER L1NE,

SILVER L1NE D i GaLO L1NE obejmuje:

a) dopuszczalne odchylki wymiarów,

b) odpornosc na obciazenie wiatrem,

c) przepuszczalnosc powietrza,

d) wodoszczelnosc,

e) izolacyjnosc akustyczna,

f) izolacyjnosc cieplna.

Badania, które w procedurze aprobacyjnej byly podstawa do ustalenia wlasciwosci

techniczno-uzytkowych, stanowia wstepne badanie typu w ocenie zgodnosci okien i drzwi

balkonowych systemów STEEL L1NE, SllVER L1NE, SllVER L1NE D i GalO L1NE

produkowanych przez wszystkich producentów, z wyjatkiem badan wg p. 5.4.2, które powinny byc

wykonywane przez kazdego producenta przy rozpoczeciu produkcji.

5.3. Zakladowa kontrola produkcji

Zakladowa kontrola produkcji obejmuje:

1) specyfikacje i sprawdzanie wyrobów skladowych stosowanych w oknach i drzwiach

balkonowych,

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

prowadzone przez Producenta zgodnie z ustalonym planem badan oraz wedlug zasad i
procedur okreslonych w dokumentacji zakladowej kontroli produkcji, dostosowanych do
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technologii produkcji i zmierzajacych do uzyskania wyrobów o wymaganych

wlasciwosciach.

Wlasciwosci techniczne wyrobów skladowych stosowanych w oknach i drzwiach

balkonowych powinny byc potwierdzone deklaracjami zgodnosci w przypadku wyrobów

podlegajacych wymaganiom ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr

92/2004, poz. 881), a w przypadku pozostalych wyrobów - swiadectwami technicznymi

(swiadectwami zgodnosci) wydanymi przez Producentów. Dokumenty te powinny obejmowac:

ksztaltowniki z PVC,

ksztaltowniki stalowe wzmacniajace,

okucia,

uszczelki,

szyby.

Badania w procesie wytwarzania powinny obejmowac sprawdzanie nosnosci zgrzewanych

narozy ram oscieznic i skrzydel i powinny byc wykonywane zgodnie z ustalonym planem badan,

ale nie rzadziej niz dla kazdej partii wyrobów.

Kontrola produkcji powinna zapewniac, ze okna i drzwi balkonowe sa zgodne z Aprobata

Techniczna ITB AT-15-5037/2005. 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.

5.4. Badania gotowych wyrobów

5.4.1. Program badan. Program badan obejmuje:

a) badania wstepne pelne,

b) badania biezace,

c) badania okresowe.

5.4.2. Badania wstepne pelne. Badania wstepne pelne obejmuja sprawdzenie:

a) przepuszczalnosci powietrza,

b) wodoszczelnosci,

c) odpornosci na obciazenie wiatrem,

d) sztywnosci skrzydel na obciazenia statyczne dzialajace w ich plaszczyznie.

5.4.3. Badania biezace. Badania biezace obejmuja sprawdzenie:

a) jakosci wykonania,

b) odchylek wymiarów,

c) sprawnosci dzialania skrzydel i wartosci sil operacyjnych.
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5.4.4. Badania okresowe. Badania okresowe obejmuja sprawdzenie:

a) odpornosci na obciazenie wiatrem,

b) przepuszczalnosci powietrza,

c) wodoszczelnosci.

5.5. Czestotliwosc badan

Badania wstepne pelne powinny byc przeprowadzone przy rozpoczeciu produkcji.

Badania biezace powinny byc prowadzone zgodnie z ustalonym planem badan, ale nie

rzadziej niz 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 powinny byc przeprowadzone na elementach próbnych,

które zostaly sprawdzone w zakresie:

- jakosci wykonania,

- odchylek wymiarów,

- sprawnosci dzialania skrzydel i wartosci sil operacyjnych.

5.6. Metody badan

5.6.1. Sprawdzenie jakosci wykonania. Jakosc wykonania nalezy sprawdzic zgodnie z PN

88/8-10085/A2, a wyniki porównac z wymaganiami niniejszej Aprobaty Technicznej.

5.6.2. Sprawdzenie wymiarów. Sprawdzenie wymiarów nalezy wykonywac zgodnie z PN

88/8-10085/A2, a wyniki pomiarów porównac z wymaganiami niniejszej Aprobaty Technicznej.

5.6.3. Sprawdzenie odpornosci na obciazenie wiatrem. Badanie nalezy wykonac wg PN

EN 12211 :2001, a wyniki porównac z wymaganiami okreslonymi w p. 3.5.1.

5.6.4. Sprawdzenie sprawnosci dzialania skrzydel oraz wartosci sil operacyjnych.

Badania nalezy wykonac wg PN-EN 12046-1 :2005 lub wg metod okreslonych w p. 5.6.4.1 + 5.6.4.3,

w nastepujacym zakresie:

a) sprawdzenie sprawnosci dzialania skrzydla, zgodnie z przeznaczeniem, przy wykonywaniu

czynnosci otwierania, obrotu i zamykania skrzydla,

b) oznaczenie sily niezbednej do uruchomienia okucia zamykajacego (zasuwnica, okucia

obwodowe, zakretki, zamykacz) przy otwieraniu i zamykaniu skrzydla,

c) oznaczenie sily wymaganej do poruszania skrzydlem w kierunku otwierania z polozenia w

pozycji przymknietej do pelnego rozwarcia lub uchylenia.

Wyniki badan nalezy porównac z wymaganiami okreslonymi w p. 3.5.2.
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5.6.4.1. Sprawdzenie sprawnosci dzialania skrzydla. Po zamocowaniu wyrobu na

stanowisku badawczym w pozycji pionowej nalezy przesunac mechanizm okucia zamykajacego do

pozycji "otwarte". Skrzydlo otworzyc do pozycji pelnego rozwarcia lub uchylenia, a nastepnie

ponownie zamknac. Próbe sprawnosci dzialania skrzydla nalezy wykonac trzykrotnie.

5.6.4.2. Oznaczenie sily niezbednej do uruchomienia okucia zamykajacego przy

otwieraniu i zamykaniu skrzydla. Przy oznaczaniu sily nalezy:

a) zespolic dynamometr z klamka lub dzwignia okucia zamykajacego i w wyniku dzialania sily

dokonac obrotu klamki lub dzwigni do pozycji pelnego otwarcia okucia, dokonujac odczytu

wskazania dynamometru w N,

b) z pozycji pelnego otwarcia okucia dokonac obrotu klamki lub dzwigni do pozycji pelnego

zamkniecia okucia i odczytac wskazania dynamometru w N.

Czynnosci wg poz. a) i b) nalezy wykonac trzykrotnie zwracajac uwage, aby kierunek

przylozonej sily w czasie jej dzialania byl prostopadly do osi klamki lub dzwigni okucia

zamykajacego. Wynik badania stanowi srednia wartosc sily z przeprowadzonych trzech pomiarów.

5.6.4.3. Oznaczenie sily wymaganej do poruszania skrzydlem okiennym lub

balkonowym w kierunku otwierania. Przy oznaczaniu sily nalezy postepowac w sposób

nastepujacy:

a) przy uchwycie odryglowanego (okucie zamykajace w pozycji otwartej) lecz przymknietego

(stykajacego sie z oscieznica) skrzydla zaczepic uchwyt dynamometru,

b) ciagnac za przeciwlegly uchwyt dynamometru do uzyskania pelnego rozwarcia lub uchylenia

skrzydla okiennego lub balkonowego i dokonac odczytu wskazan maksymalnej wartosci sily

wyrazonej w N.

Czynnosci wg poz. a) i b) nalezy wykonac trzykrotnie.

Wynik badania stanowi maksymalna sila z trzech pomiarów wykonywanych oddzielnie dla

kazdego skrzydla w wyrobie.

5.6.5. Sprawdzenie sztywnosci skrzydel na obciazenia statyczne sila skupiona

dzialajaca w plaszczyznie skrzydla. Badania nalezy wykonywac wg metody okreslonej w BN

75/7150-03, a wyniki porównac z wymaganiami okreslonymi w p. 3.5.3.

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

1026:2001, a nastepnie obliczyc wspólczynnik infiltracji powietrza (a) wg wzoru (2).

a=~
I. (ilp )213
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gdzie:
a - ilosc powietrza, jaka przeniknie w ciagu 1 h przez 1 m szczeliny okna lub cIIrzwi

bajkonowych przy róznicy cisnien 1 daPa, m3/(m·h·dapa2l3)

Vo - zm ierzona ilosc powietrza przeplywajacego przez szczeliny okna lub drzwi balkonowych

w warunkach normalnych (temperatura 20°C, cisnienie 101,3 kPa) i przy okreslonej

róznicy cisnien w ciagu 1 h, m3/h,

I - dlugosc obwodu wewnetrznych szczelin przylgowych okna lub drzwi balkonowych, m,

1J.p - wartosci róznicy cisnien, daPa.

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. 3.5.6.

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

1027:2001, a wyniki porównac z wymaganiami p. 3.5.7.

5.6.8. Sprawdzenie izolacyjnosci akustycznej. Badania izolacyjnosci akustycznej nalezy

wykonywac wg PN-EN 20140-3:1999, a wskazniki RAt, RAZ i Rw nalezy obliczac wg PN-EN ISO 717-

1:1999.

5.6.9. Sprawdzenie nosnosci narozy ram. Badania nosnosci zgrzewanych narozy ram

oscieznic i skrzydel nalezy wykonywac wg PN-EN 514:2002, a wyniki porównac z wymaganiami

okreslonymi w p. 3.5.9.

5.7. Pobieranie próbek do badan

Badania wstepne pelne i okresowe wykonuje sie na 1 próbce wyrobu wybranego z systemów

STEEL L1NE,SILVER L1NE lub SILVER L1NE O oraz na 1 próbce wyrobu systemu GOlO L1NE.

5.8. Ocena wyników badan

Wyprodukowane wyroby nalezy uznac za zgodne z wymaganiami, jezeli wszystkie wyniki

badan sa pozytywne.

6. USTALENIA FORMALNO-PRAWNE

6.1. Niniejsza Aprobata zastepuje Aprobaty Techniczne ITB: AT-15-5037/2001 i AT-15

6206/2003.
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6.2. Aprobata Techniczna ITB AT-15-5037/2005 jest dokumentem stwierdzajacym

przydatnosc okien i drzwi balkonowych systemów STEEl L1NE, Sil VER L1NE, SILVER L1NE D i

GOlO L1NE 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 ITB AT-15

5037/2005 i oznakowal wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

6.3. 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.

6.4. ITS wydajac Aprobate Techniczna nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne

naruszenie praw wylacznych i nabytych.

6.5. Aprobata Techniczna nie zwalnia producenta okien i drzwi balkonowych systemów

STEEl L1NE, SllVER L1NE, SllVER L1NE D i GOlO L1NE od odpowiedzialnosci za prawidlowa

jakosc wyrobów objetych Aprobata, a wykonawców robót budowlanych od odpowiedzialnosci za

prawidlowa jakosc ich wbudowania.

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

wprowadzaniem do obrotu i stosowania w budownictwie okien i drzwi balkonowych systemów STEEl

L1NE, SllVER L1NE, SllVER L1NE O iGOlO L1NE nalezy zamieszczac informacje o udzielonej tym

wyrobom Aprobacie Technicznej ITS AT-15-5037/2005.

7. TERMIN WAZNOSCI

Aprobata Techniczna ITS AT-15-5037/2005 jest wazna do 30 listopada 2010 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-02151-3: 1999

PN-EN 20140-3:1999

PN-EN ISO 717-1:1999

PN-B-05000: 1996

PN-88/B-10085

PN-88/B-1 0085/ A2

PN-B-13079: 1997

PN-EN 514:2002

PN-EN 1026:2001

PN-EN 1027:2001

PN-EN 12046-1 :2005

PN-EN 12208:2001

PN-EN 12210:2001

PN-EN 12211 :2001

PN-EN 12400:2004

PN-EN 12608:2004

EN 12365-1 :2003

Instrukcja ITB 183

Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie wiatrem

Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem w budynkach. Izolacyjnosc

akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjnosc akustyczna

elementów budowlanych. Wymagania

Akustyka - Pomiary izolacyjnosci akustycznej w budynkach i

izolacyjnosci akustycznej elementów budowlanych - Pomiary

laboratoryjne izolacyjnosci od dzwieków powietrznych elementów

budowlanych

Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci

akustycznej elementów budowlanych. Izolacyjnosc od dzwieków

powietrznych

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

Ksztaltowniki z niezmiekczonego poli(chlorku winylu} (PVG-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

Sily operacyjne. Metoda badania. Czesc 1: Okna

Okna i drzwi. Wodoszczelnosc. Klasyfikacja

Okna i drzwi. Odpornosc na obciazenie wiatrem. Klasyfikacja

Okna i drzwi. Odpornosc na obciazenie wiatrem. Metoda badania

Okna i drzwi. Trwalosc mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja

Ksztaltowniki z niezmiekczonego poli(chlorku winylu}' (PVG-U) do

produkcji okien i drzwi. Klasyfikacja, wymagania i metody badan

Building hardware - Gasket and weatherstripping for doors, windows,

shutters and curtain walling - Part 1: Performance requirements and

classification

Wytyczne projektowania i wykonywania przeszklen z szyb zespolonych
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Instrukcja ITB 224

Instrukcja ITB 269/2002

AT-15-2650/2004

RT ITB-1005/2004

ZUAT-15/111.11/2005

Wymagania techniczno-uzytkowe dla lekkich scian oslonowych w

budownictwie ogólnym

Wlasciwosci dzwiekoizo/acyjne przegród budowlanych i ich elementów

Zestaw profili systemu RBS z nieplastyfikowanego polichlorku winylu do

wykonywania szalunków traconych scian

Ksztaltowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U)

systemów SIL VER UNE i STEEL L1NE do produkcji okien i drzwi

balkonowych

Okna i drzwi balkonowe z ksztaltowników z nieplastyfikowanego

polichlorku winylu (PVC-U), z ksztaltowników aluminiowych lub z drewna

warstwowo-klejonego

Raporty z badan i oceny

1. Badania aprobacyjno-certyfikacyjne okien i drzwi balkonowych z wysoko udarowego PVC systemu

SILVER-L1NE produkcji firmy ROYAL EUROPA z Polkowic Dolnych - Zaklad Badan Lekkich

Przegród i Przeszklen ITB, NL-0746/00

2. Badania uzupelniajace do aprobaty technicznej okien i drzwi balkonowych z wysokoudarowego

PVC systemu SIL VER-L1NE produkcji firmy ROYAL EUROPA z Polko wic Dolnych - Zaklad

Badan Lekkich Przegród i Przeszkten ITB, NL-1481/01

3. Badania do nowelizacji aprobaty technicznej A T-15-5037/2001 okien i drzwi balkonowych z

wysoko udarowego PVC systemu SIL VER UNE produkcji firmy ROYAL EUROPA Sp. z 0.0. z

Polko wic Dolnych - Zaklad Badan Lekkich Przegród i Przeszklen ITB, NL-2294/A/03

4. Praca badawcza dotyczaca sprawdzenia cech zewnetrznych oraz zgrzanych narozy ram

pieciokomorowych ksztaltowników z PVC-U (biale, biale i bafYVionew masie foliowane) systemu

GOLD L1NE produkcji firmy "ROYAL EUROPA" Sp. z 0.0. z Polko wic Dolnych - Zaklad Badan

Lekkich Przegród i Przeszklen ITB, NL-2993/A/04, Czesc 1- Etap I

5. Praca badawcza dotyczaca okreslenia wlasciwosci ksztaltowników z PVC-U systemu GOLD L1NE

(bialych, bialych foliowanych oraz bafYVionych w masie foliowanych) produkcji firmy ROYAL

EUROPA Sp. z 0.0. Etap II. Wlasciwosci ffzyko-mechaniczne i odpornosc na przyspieszone

starzenie - Zaklad Badan Lekkich Przegród i Przeszklen ITB, NL-2993/A/04, Etap II

6. Badania aprobacyjne okien z pieciokomorowych ksztaltowników z PVC-U systemu GOLD L1NE

bialych i kolorowych oraz okien systemu SIL VER L1NE i STEEL L1NE kolorowych produkcji firmy

"ROYAL EUROPA" Sp. z 0.0. z Polkowic Dolnych - Zaklad Badan Lekkich Przegród i Przeszklen

ITB, NL-2993/A/04, Czesc II

7. Badania aprobacyjne okien i drzwi balkonowych z ksztaltowników bialych jednostronnie

okleinowanych folia RENOLlT oraz barwionych w masie z dwustronnym okleinowaniem z

wysokoudarowego PVC-U systemu SIL VER L1NE i STEEL L1NE oraz okna systemu SIL VER
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L1NE D z ksztaltowników koloru bialego produkcji firmy "ROYAL EUROPA" Sp. z 0.0. z Polkowic

Dolnych - Zaklad Badan Lekkich Przegród i Przeszklen ITB, NL-27201N04

8. Obliczenia wspólczynnika przenikania ciepla okien i drzwi balkonowych z ksztaltowników PVC

systemu SIL VER-L1NE firmy Royal Europa do aprobaty technicznej - Zaklad Fizyki Cieplnej ITB,

NL-0746/00

9. Obliczenia wspólczynnika przenikania ciepla okien i drzwi balkonowych z ksztaltowników z

nieplastyfikowanego PVC systemu SIL VER UNE do nowelizacji A T-15-5037/2001 - Zaklad Fizyki

Cieplnej ITB, NL-2294/2003

10. Praca badawcza w zakresie obliczen wspólczynnika przenikania ciepla okien i drzwi balkonowych

z ksztaltowników z nieplastyfikowanego PVC systemu STEEL LlNE firmy ROYAL EUROPA Sp. z

0.0. - Zaklad Fizyki Cieplnej ITB, NL-27201N2004

11. Obliczenia wspólczynnika przenikania ciepla okien i drzwi balkonowych z ksztaltowników z PVC

systemu SILVER i STEEL L/NE firmy ROYAL EUROPA Sp. z 0.0. do nowelizacji Aprobaty

Technicznej - Zaklad Fizyki Cieplnej ITB, NL-2993/N2004

12. Okreslenie (na podstawie badan) izolacyjnosci akustycznej wlasciwej okien i drzwi balkonowych z

ksztaltowników z nieplastyfikowanego PVC systemu SILVER L1NE oraz opracowanie danych

wyjsciowych (w zakresie zagadnien akustycznych) do Aprobaty Technicznej - Zaklad Akustyki

ITS, NL-0746/K100 (LA-662101)

13. Ocena izolacyjnosci akustycznej wlasciwej okien i drzwi balkonowych systemu SIL VER L/NE do

rozszerzenia A T-15-5037/2001- Zaklad Akustyki ITB, NL-2294/2003 (LA-991/2003)

14. Badania kontrolne i ocena izolacyjnosci akustycznej okien i drzwi balkonowych systemu STEEL

L1NE oraz dane wyjsciowe do nowelizacji Aprobaty Technicznej AT-15-6206/2003 - Zaklad

Akustyki ITB, NL-2720/N2004 (LA-113212004)

15. Badania aprobacyjne i ocena izolacyjnosci akustycznej okien i drzwi balkonowych z

ksztaltowników PVC systemu GOLD L1NE oraz dane wyjsciowe do Aprobaty Technicznej ITB

Zaklad Akustyki ITB, NL-2993/A/2004 (LA-1190/2005)

16. Atesty Higieniczne Nr 119n79/156/2004 i Nr 118n79/155/2004 - Akademia Medyczna w

Gdansku, Miedzywydzialowy Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej
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Rys. 1. Przekrój przez oscieznice FS 74T okna stalego - system STEEL L1NE
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Rys. 2. Przekrój przez oscieznice FS 74T i rame skrzydla SS 82T - system STEEL L1NE
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Rys. 3. Przekrój przez slupek staly FMS 84 i ramy skrzydel SS 82T - system STEEL LlNE
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Rys. 4. Przekrój przez slupek ruchomy MMS 68 i ramy skrzydel SS 82T - system STEEL L1NE
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Rys. 5. Przekrój przez oscieznice FS 74W i rame skrzydla SS 82 - system SILVER L1NE
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Rys. 6. Przekrój przez slupek staly FMS 84 i ramy skrzydel SS 82 - system SILVER L1NE
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Rys. 7. Przekrój przez slupek ruchomy MMS 68 i ramy skrzydel SS 82 - system SILVER L1NE



UoutJ A T-15-5037/2005

75,5

70.0

oN-

58.0

o
N
"<t

qoN-

34/62

Rys. 8. Przekrój przez oscieznice FS 71D i rame skrzydla SS 77D - system SILVER L1NE D

(odmiana SILVER L1NE PLUS)
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Rys. 9. Przekrój przez slupek staly FMS 800 i ramy skrzydel SS 770 - system SILVER L1NE D

(odmiana SILVER L1NE PLUS)
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Rys. 10. Przekrój przez slupek ruchomy MMS 68 i ramy skrzydel SS 770 - system

SILVER L1NE D (odmiana SILVER L1NE PLUS)
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58.0

Rys. 11. Przekrój przez oscieznice FS 710 i rame skrzydla SS 77FO - system SIL VER L1NE D

(odmiana SILVER L1NE PREMIUM)
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Rys. 12. Przekrój przez slupek staly FMS 80D i ramy skrzydel SS 77FD - system SILVER LlNE D

(odmiana SILVER LlNE PREMIUM)
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Rys. 13. Przekrój przez slupek ruchomy MMS 68 i ramy skrzydel SS 77FD - system

SILVER L1NE D (odmiana SILVER L1NE PREMIUM)
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Rys. 14. Przekrój przez oscieznice FS 66G i rame skrzydla SS SOG - system GOlO L1NE
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Rys. 15. Przekrój przez slupek staly FMS 82G i ramy skrzydel SS 80G - system GOlO L1NE
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Rys. 16. Przekrój przez slupek ruchomy MMS 65G i ramy skrzydel SS 80G - system GOlO L1NE
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Rys. 17. Przekrój przez szczebline drzwi balkonowych FMS 828 - system GOlO L1NE
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Rys. 18. Przekroje ksztaltowników tworzywowych systemu STEEL LIN E
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Rys. 19. Przekroje ksztaltowników tworzywowych systemu STEEL L1NE



U~UD A T-15-5037/2005

Slupek staly FMS 84

58.0

46/62

44.0

67.5

84.0

--L 4.2,

Slupek ruchomy MMS 68

58.0

,44.0
--.r 4 2

l

4J,0

J

38.5

J
Rys. 20. Przekroje ksztaltowników tworzywowych systemu STEEL L1NE
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Rys. 21. Przekroje ksztaltowników tworzywowych systemu SIL VER L1NE

(oscieznica RBSF jest przeznaczona do stosowania w systemie RBS objetym AT-15-2650/2004)
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Rys. 22. Przekroje ksztaltowników tworzywowych systemu SILVER L1NE
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Rys. 23. Przekroje ksztaltowników tvvorzywowych systemu SILVER L1NE
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Rys. 24. Przekroje ksztaltowników tworzywowych systemu SILVER L1NE
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Rys. 25. Przekroje ksztaltowników tworzywowych systemu SILVER L1NE D
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Rys. 26. Przekroje ksztaltowników tworzywowych systemu SILVER L1NE D
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Rys. 27. Przekroje ksztaltowników twarzywowych systemu GOlO L1NE
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Rys. 28. Przekroje ksztaltowników tworzywowych systemu GOlO L1NE
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SFS 28

Moment bezwladnosci wzgledem
Ix

1,370 cm4
osi X

(r="5~
Moment bezwladnosci wzgledem

Iy
2,920 cm4

osi Y
Sztywnosc elementu wzgledem

EIx
2,877 kNm2

osi X27.5
-1-1.5 Sztywnosc elementu wzgledem

EIy
6,132 kNm2

L
osi Y

Masa
m1,112 kg/m~::~ FS74; FS74T; SS82;

Stosowane do SS82T
I

SMS 25

Moment bezwladnosci wzgledem
Ix

4,032 cm4

1---27.0=1
osi X

Moment bezwladnosci wzgledem Iy
2,243 cm4

osi Y
Sztywnosc elementu wzgledem

E1x
8,467 kNm2

osi X40.0 Sztywnosc elementu wzgledem
Ely

4,710 kNm2

U
-- 1.5 osi Y

Masa
m146 kq/m

Stosowane do

FMS 84

SMS 10

Moment bezwladnosci wzgledem
Ix

2,279 cm4-
11.5r

osi X
Moment bezwladnosci wzgledem Iy

0,308 cm4
osi Y

Sztywnosc elementu wzgledem
E1x

4,786 kNm2
osi X- ,--15 Sztywnosc elementu wzgledem

EIy
0,647 kNm2

osi Y
400

Masa
m1,087 kq/m

u__ Stosowane do

FMS 69

Rys. 29. Przekroje stalowych ksztaltowników wzmacniajacych
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SMS 18

Moment bezwladnosci wzgledem
Ix

0,310 cm4
osi X

rt17O]

Moment bezwladnosci wzgledemIy
0,429 cm4

osi Y
Sztywnosc elementu wzgledem

EIx
0,651 kNm2

osi X
Sztywnosc elementu wzgledem EIy

0,901 kNm217,5
--1.5 osi Y

Masa
m0,623 kq/mL

Stosowane do

MMS 68

SOS 40

Moment bezwladnosci wzgledem
Ix

6,788 cm4
osi X

39'0=1
Moment bezwladnosci wzgledem

Iy
6,348 cm4

osi Y
Sztywnosc elementu wzgledem

EIx
14,255 kNm2

osi X
- I- 2.0

Sztywnosc elementu wzgledemEIy
13,331 kNm2

IJ
osi Y

Masa
m2,243 kq/m

Stosowane do

FS 88

~,=.:;0=JI I -1-20
490

LJ

sos 50
Moment bezwladnosci wzgledem

osi X

Moment bezwladnosci wzgledem
osi Y

Sztywnosc elementu wzgledem
osi X

Sztywnosc elementu wzgledem
osi Y
Masa

Stosowane do

Ix I 11,558 cm4

Iy 9,975 cm4

EIx 24,272 kNm2

EI~ 20,948 kNm2m 2.680 kg/m

SS115, SS1l5T

Rys. 30. Przekroje stalowych ksztaltowników wzmacniajacych
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SFS 270

Moment bezwladnosci wzgledem
Ix

0/9 cm4
osi X

Moment bezwladnosci wzgledem Iy
2/34 cm4

r

osi Y;I' '"' Sztywnosc elementu wzgledemEIx
1/89 kNm2

osi X 275 Sztywnosc elementu wzgledem 4/91 kNm2
~

osi Y
Ery

Masa

m095 kq/m

"'t-- J Stosowane do

FS71 D,SS77 FDI SS77
35.0 D

SMS 200

Moment bezwladnosci wzgledem
Ix

0/99 cm4
osi X

Moment bezwladnosci wzgledem Iy
2/36 cm4

osi Y

1

rSztywnosc elementu wzgledemEIx
2/09 kNm2

osi X15-
I- 200

Sztywnosc elementu wzgledemEIy
4/97 kNm2

j
osi YMasa

m1 2 kq/m

L3S.0 Stosowane do

FMS80 D

SFS 30-15

l Sir
Moment bezwladnosci wzgledem

Ix
1/056 cm4

osi XI Moment bezwladnosci wzgledem
Iy

2/30 cm4
osi Y

Sztywnosc elementu wzgledem
EIx

2/22 kNm230.0
osi X

j

~350j
Sztywnosc elementu wzgledemEIy

4/84 kNm2
osiY

0/95 kq/m
Masa m

Stosowane do

FS66 Gl 5580 G

Rys. 31. Przekroje stalowych ksztaltowników wzmacniajacych
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SFS30-15/A

Moment bezwladnosci wzgledem
Ix

1,30 cm4

1,5011
osi X

Moment bezwladnosci wzgledem Iy
2,89 cm4r osi Y

Sztywnosc elementu wzgledem
EIx

2,72 kNm2
osi X30.0 Sztywnosc elementu wzgledemEIy

6,07 kNm2
osi Y Masa

m107 kq/m

35.0=1 Stosowane do

FS66 G[ SS80 G

SFS 30-20

Moment bezwladnosci wzgledem
Ix

1[68 cm4
2.01, osi X

Moment bezwladnosci wzgledem Iy
3[69 cm4r osi Y

Sztywnosc elementu wzgledem
EIx

3[52 kNm2
osi X300 Sztywnosc elementu wzgledemEIy

7[76 kNm2
osi Y Masa

m141 kg/m

35.0=l Stosowane do

FS66 G, SS80 G

(kolorowe)

SMS 30-15

Moment bezwladnosci wzgledem
Ix

15,2 cm4
osi X fi Moment bezwladnosci wzgledem

Iy
26[6 cm4

osi Y
Sztywnosc elementu wzgledem

EIx
3,19 kNm2

15+
24.0osi X

j

Sztywnosc elementu wzgledemEIy
5[59 kNm2

osi Y

L350
Masam1.29 kq/m

Stosowane do

FMS82 G

Rys. 32. Przekroje stalowych ksztaltowników wzmacniajacych
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SMS 30-20

Moment bezwladnosci wzgledem
Ix1,92 cm4

osi Xn Moment bezwladnosci wzgledem
Iy

3,40 cm4
osi Y

Sztywnosc elementu wzgledem
EIx

4,03 kNm2

2.0+

240
osi Xl Sztywnosc elementu wzgledemEIy

7,14 kNm2
osi Y

C3~(]
Masa

m1.67 ka/m

FMS82 G

Stosowane do (kolorowe)

Rys. 33. Przekroje stalowych ksztaltowników wzmacniajacych
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Rys. 34. Przekroje ksztaltowników listew przyszybowych stosowanych

w systemach STEEL L1NE i SILVER L1NE
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Rys. 35. Przekrój ksztaltownika listwy przyszybowej stosowanej

w systemie SllVER L1NE D

GS24G

Rys. 36. Przekrój ksztaltownika listwy przyszybowej stosowanej

w systemie GOlO L1NE
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Uszczelka przylgowa zewnetrzna i osadcza
wewnetrzna KV-4

Uszczelka osadcza zewnetrzna KV-3

Uszczelka przylgowa wewnetrzna KV-1

Uszczelka plaska KA-17

Uszczelka przylgowa zewnetrzna i wewnetrzna GF3

Rys. 37. Przekroje uszczelek stosowanych w systemach STEEL LlNE,

SILVER L1NE i SILVER L1NE D
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Uszczelka osadcza zewnetrzna GG1
Uszczelka przylgowa zewnetrzna i

wewnetrzna GF3

Uszczelka plaska KA-17

Rys. 38. Przekroje uszczelek stosowanych w systemie GOlO L1NE
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Czlonek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie-UEAtc
Czlonek Europejskiej Organizacji ds. Aprobat Technicznych-EOTA

Seria: APROBATY TECHNICZNE

ANEKSnr1
DO APROBATY TECHNICZNEJ ITS

AT-15-5037/2005

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w
sprawie aprobat technicznych oraz jednostek upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr
249 z 2004 r., poz. 2497), na wniosek:

PRODUCENTÓW
wymienionych na stronach 2 i 3 Aprobaty Technicznej ITS AT-15-5037/2005

do Aprobaty Technicznej ITB AT-15-5037/2005

stwierdzajacej przydatnosc do stosowania w budownictwie wyrobów pod nazwa:

.Okna i drzwi balkonowe systemu
STEEL LINE, SILVER LINE,

SILVER LINE D i GOlO LINE
z ksztaltowników z nieplastyfikowanego PVC

wprowadza sie zmiany wyszczególnione na stronie 2 niniejszego Aneksu.

DYRiKTORInstytutu Te~niki Budowlanej

/it~
doc. dr inz. StanislawM. Wierzbicki

Warszawa, luty 2006 r.

Aneks nr 1 do Aprobaty Technicznej ITB AT-15-5037/2005 zawiera 2 strony.
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Wp.5.7 Aprobaty Technicznej ITS AT-15-5037/2005 zamiast zapisu:

"Badania wstepne pelne i okresowe wykonuje sie na 1 próbce wyrobu wybranego z
systemów STEEL L1NE, SIL VER L1NE lub SIL VER L1NE O oraz na 1 próbce wyrobu
systemu GOLO LINE."

wprowadza sie zapis:

"Badania wstepne pelne i okresowe wykonuje sie na 1 próbce wyrobu wybranego z
systemów STEEL L1NE, SILVER L1NE lub SIL VER L/NE O, a w przypadku gdy
produkcja obejmuje takze okna i drzwi balkonowe systemu GOLO L1NE - równiez na

1 próbce wyrobu systemu GOLO L1NE."

KONIEC


