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1. PRZEDMIOT APROBATY

1.1. Charakterystyka techniczna
Przedmiotem niniejszej Aprobaty Technicznej sa okna i drzwi balkonowe systemu VEKA
PERFECTLlNE z ksztaltowników z nieplastyfikowanego PVC, produkowane przez Producentów
wymienionych na str. 2 + 10. Okna i drzwi balkonowe systemu VEKA PERFECTLlNE sa
jednoramowe, dwuplaszczyznowe (zewnetrzne powierzchnie ksztaltowników nie sa zlicowane - nie
leza w jednej plaszczyznie). Charakterystyczneprzekroje okien i drzwi balkonowych systemu VEKA
PERFECTLlNE pokazano na rys. 1 + 13.
Do produkcji okien i drzwi balkonowych systemu VEKA PERFECTLlNE stosowane sa
ksztaltowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) systemu VEKA PERFECTLlNE
biale oraz foliowane jedno- lub dwustronnie (biale lub barwione w masie), produkowane przez
firme VEKA POLSKA Sp. z 0.0., ul. Sobieskiego 71, 96-100 Skierniewice. Z uwagi na grubosc
scianek ksztaltowniki systemu VEKA PERFECTLlNE naleza do klasy A wg PN-EN 12608:2004.
Ksztaltowniki oscieznic, skrzydel, slupków stalych i slupków ruchomych wzmacniane sa
ksztaltownikami stalowymi ocynkowanymi. Przekroje tworzywowych ksztaltowników oscieznic,
skrzydel, slupka stalego (slemienia, szczebliny drzwi balkonowych) i slupków ruchomych pokazano
na rys. 14 + 22. Przekrojestalowych ksztaltownikówwzmacniajacych pokazano na rys. 23 + 25.
Okna i drzwi balkonowe, których dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, szklone.sa szybami
zespolonymi,jednokomorowymi, okreslonymiw p. 3.1.3.
Szyby sa mocowane i uszczelnianewe wrebach skrzydel przy uzyciu listew przyszybowychz
nieplastyfikowanego PVC oraz uszczelek osadczych z kauczuku syntetycznego EPOM lub z
plastyfikowanego PVC (wspólwytlaczanych z ksztaltownikami tworzywowymi). Przekroje listew
przyszybowychdo szyb o grubosci 24 mm oraz uszczelekosadczych pokazano na rys. 26 i 27.
W oknach i drzwiach balkonowych systemu VEKA PERFECTLlNE uszczelnione sa dwie
przylgi - zewnetrzna i wewnetrzna. Przekroje uszczelek przylgowych, wykonanych z kauczuku
syntetycznego EPOM lub z plastyfikowanego PVC (wspólwytlaczanych z ksztaltownikami
tworzywowymi), oraz uszczelki plaskiej pokazano na rys. 28.
Wymagane

wlasciwosci

techniczne

okien

i

drzwi

balkonowych

systemu VEKA

PERFECTLlNE z ksztaltowników z nieplastyfikowanego PVC podano w p. 3.5.

1.2.

Asortyment

Niniejsza Aprobata Techniczna obejmuje okna i drzwi balkonowe systemu VEKA
PERFECTLlNE szczelne (bez szczelin infiltracyjnych)oraz ze szczelinami infiltracyjnymi,wykonanymi
wg p. 3.4.5.
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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

uchylnymi,

jednodzielne

rozwieranymi

z czesciami

stalymi

lub uchylno-rozwieranymi)

-

lub otwieranymi (ze skrzydlami
w róznym ukladzie nad i pod

slemieniem,
okna dwurzedowe: jednodzielne nad slemieniem i dwudzielne pod slemieniem ze slupkiem
stalym lub ruchomym;

z czesciami stalymi lub otwieranymi

(ze skrzydlami

uchylnymi,

rozwieranymi lub uchylno-rozwieranymi) - w róznym ukladzie nad i pod slemieniem,
drzwi balkonowe jednodzielne rozwierane lub uchylno-rozwierane,
drzwi balkonowe dwudzielne ze slupkiem ruchomym.
Wymiary skrzydel, slupków i slemion nalezy ustalac na podstawie obliczen statycznych, z
uwzglednieniem

obciazen wiatrem wg PN-77/B-02011, dopuszczalnych

drzwi balkonowych

okreslonych

w p. 3.5.1 oraz charakterystyki

ugiec elementów okien i

wytrzymalosciowej

stalowych

ksztaltowników wzmacniajacych.
Maksymalna

szerokosc

skrzydel okiennych wynosi 1500 mm, a maksymalna

wysokosc

skrzydel okien uchylnych nad slemieniem w oknach dwurzedowych wynosi 700 mm. Maksymalna
szerokosc skrzydel drzwi balkonowych jednodzielnych wynosi 1000 mm, a maksymalna wysokosc

-

2500 mm, przy czym powierzchnia nie powinna przekraczac 2,25 m2.
Maksymalne wymiary skrzydel drzwi balkonowych dwudzielnych wynosza:
szerokosc

1000 mm, wysokosc 2200 mm - w przypadku skrzydel wykonanych z

ksztaltownika 103.232 lub 103.233,
szerokosc

1000 mm, wysokosc 2400 mm - w przypadku skrzydel wykonanych z

ksztaltownika 103.241.

2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA

Okna i drzwi balkonowe systemu VEKA PERFECTLlNE sa przeznaczone do stosowania w
obiektach budownictwa mieszkaniowego i uzytecznosci publicznej w nastepujacym zakresie,
wynikajacymz wlasciwoscitechnicznych podanychw p. 3.5:
A.

Z uwagi na cechy wytrzymalosciowe- w zakresie ustalonym na podstawie obliczen statycznych
uwzgledniajacych obciazenie wiatrem wg PN-77/B-02011, dopuszczalne ugiecia elementów
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~okien i drzwi balkonowych okreslone w p. 3.5.1 oraz charakterystyke wytrzymalosciowa i
geometrycznastalowych ksztaltownikówwzmacniajacych.
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. 3.5.7.

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 ustaleniamip. 3.5.5.
D. Z uwagi na wymagania dotyczace przepuszczalnoscipowietrza:
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 ze szczelinami infiltracyjnymi - w pozostalych przypadkach.
E.

Z uwagi na ochrone przeciwdzwiekowa pomieszczen - zgodnie z wymaganiami PN-B-021513: 1999 lub z wymaganiami

okreslonymi

indywidualnie

dla konkretnego

budynku

oraz

ustaleniami p. 3.5.8.
Wbudowywanie

okien i drzwi balkonowych

systemu VEKA PERFECTLlNE

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.

Materialy

3.1.1. Ksztaltowniki
balkonowych

systemu

z nieplastyfikowanego

VEKA

PERFECTLlNE

PVC. Do wykonywania okien i drzwi

powinny

byc

stosowane

ksztaltowniki

z

nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) systemu VEKA PERFECTLlNE biale oraz
foliowane jedno- lub dwustronnie (biale lub barwione w masie), klasy A z uwagi na grubosc scianek
wg PN-EN 12608:2004, produkowane przez firme VEKA POLSKA Sp. z 0.0., ul. Sobieskiego 71,
96-100 Skierniewice.
Ksztaltowniki biale powinny spelniac wymagania PN-EN 12608:2004 (z wyjatkiem
wymagania w zakresie udarnosci metoda Charpy'ego, które nalezy przyjac wg ZUAT15/111.04/2004).
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9<sztaltowniki foliowane jedno- lub dwustronnie (biale lub barwione w masie) powinny
spelniac wymagania PN-EN 12608:2004 (z wyjatkiem wymagania w zakresie udarnosci metoda
Charpy'ego, które nalezy przyjac wg ZUAT-151111.04/2004)
oraz dodatkowo:
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, nie
powinna byc mniejsza niz 2,0 N/mm.
Do foliowania (laminowania) ksztaltowników powinna byc stosowana folia firmy RENOLlT
WERKE GmbH, typu MBAS II (folia PVC z powloka akrylowa) o grubosci nominalnej 0,20 mm.
Przekroje ksztaltowników oscieznic, skrzydel, slupka stalego (slemienia, szczebliny drzwi
balkonowych) i slupków ruchomych systemu VEKA PERFECTLlNE pokazano na rys. 14 -7 22.

3.1.2. Ksztaltowniki

metalowe. W celu zapewnienia sztywnosci ram okien i drzwi

balkonowych oraz zwiekszenia wytrzymalosci zamocowania okuc nalezy stosowac ksztaltowniki
stalowe o przekroju dopasowanym do komór ksztaltowników tworzywowych i grubosci scianek
wynikajacej z obliczen statycznych.
Przekroje poprzeczne stalowych ksztaltowników wzmacniajacych

pokazano na rys. 23

-7

25.

Ksztaltowniki stalowe powinny byc zabezpieczone przed korozja powloka cynkowa co najmniej
275 g/m2.

3.1.3. Szyby. Okna i drzwi balkonowe systemu VEKA PERFECTLlNE szklone sa szybami
zespolonymi, jednokomorowymi 4+4/16, o wartosci wspólczynnika przenikania ciepla w ,srodkowej
czesci szyby zespolonej (bez uwzglednieniawplywu mostków cieplnych) Ug= 1,1W/(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.
drzwi balkonowych

Do mocowania i uszczelniania szyb we wrebach skrzydel okien i

od strony wewnetrznej

nalezy stosowac

listwy przyszybowe

z uszczelkami

wcisnietymi fabrycznie w kanal na uszczelke lub wspólwytlaczanymi z ksztaltownikami listew. Listwy
przyszybowe powinny spelniac wymagania podane w p. 3.1.1.
Listwy przyszybowe

nalezy dobierac w zaleznosci od grubosci zastosowanego

oszklenia.

Przekroje ksztaltowników listew przyszybowych do szyb o grubosci 24 mm pokazano na rys. 26.

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 EPDM wg DIN
7863 lub z plastyfikowanego

PVC (w przypadku uszczelek wspólwytlaczanych

z ksztaltownikami
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tworzywowymi). Uszczelki powinny spelniac wymagania PN-EN 12365-1 :2006. Przekroje uszczelek
osadczych oraz uszczelek przylgowych pokazano na rys. 27 i 28.

3.1.6. Okucia. W oknach i drzwiach balkonowych systemu VEKA PERFECTLlNE 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

systemu

VEKA

PERFECTLlNE

z

ksztaltowników z

nieplastyfikowanego PVC sa konstrukcjami jednoramowymi, dwuplaszczyznowymi, wykonanymi z
materialówspelniajacychwymagania podane w p. 3.1.
Charakterystyczneprzekrojeokien i drzwi balkonowych pokazano na rys. 1 + 13.

3.3. Wymiary

Maksymalne wymiary skrzydel okien i drzwi balkonowych systemu VEKA PERFECTLlNE z
ksztaltowników z nieplastyfikowanego PVC podano w p. 1.2. Odchylki wymiarowe powinny byc
zgodne z 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
pionowymi w ramie skrzydla drzwi balkonowych powinny byc wykonane z zastosowaniem
laczników mechanicznych,
c) sztywnosc ram oscieznic i skrzydel oraz slupków, slemion i szczeblin 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 samogwintujacych.

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.
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Uszczelki wykonane z kauczuku syntetycznego EPOM powinny byc ciagle, a polaczenie

styków ich konców powinno byc usytuowane w polowie dlugosci górnego poziomego ramiaka
skrzydla.
Uszczelki wykonane z plastyfikowanego PVC powinny byc laczone w narozach ram oscieznic
i skrzydel metoda zgrzewania.

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) rozmieszczonychwe wrebie - zaleznie od polozenia osi obrotu skrzydla - zgodnie z
Instrukcja ITB nr 183. Podkladki nie powinny stanowic przeszkodyw odprowadzeniuwody z wrebu na
szybe oraz odpowietrzeniu wrebu. Do zamocowania i uszczelniania szyb we wrebach nalezy
stosowac listwy przyszybowewg p. 3.1.4 oraz uszczelkiosadcze 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. Otwory powinny miec ksztalt podluzny o wymiarach nie mniejszych niz 5 x 27 mm. Liczba
otworów w jednym elemencie powinna wynosic co najmniej 2.
W górnych poziomych

elementach

oscieznic i skrzydel powinny byc wykonane

otwory

odpowietrzajace i odprezajace. Otwory powinny miec ksztalt podluzny o wymiarach nie mniejszych
niz 4 x 27 mm lub okragly o srednicy nie mniejszej niz cP5 mm.

3.4.5. Wykonywanie szczelin infiltracyjnych.

balkonowewspólczynnikainfiltracji powietrzaa = 0,5

W celu uzyskania przez okna i drzwi
...

1,0 m3/(m.h.dapa213),nalezy wykonac

szczeliny infiltracyjne (wyciecia) w uszczelkach przylgowych w górnych poziomych przylgach
skrzydla. Wyciecia powinny byc wykonywane w obu przylgach (zewnetrznej i wewnetrznej) na
dlugosci 3,0% calkowitej dlugosci szczelin przylgowych. Wyciecia nalezy wykonac w sposób
labiryntowy, tj. jedno wyciecie w uszczelce zewnetrznej usytuowane w srodku rozpietosci górnego
poziomego ramiaka i dwa wyciecia w uszczelce wewnetrznej w odleglosci min. 5 cm od narozy.
Wyciete fragmenty uszczelek przylgowych powinny byc zastapione uszczelka plaska, pokazana na
rys. 28.
3.5. Wlasciwosci
3.5.1.

techniczne

okien i drzwi balkonowych

na

wiatrem.

Odpornosc

obciazenie

Ugiecie

czolowe

wzgledne

najbardziej

odksztalconego elementu okien i drzwi balkonowych pod obciazeniem wiatrem wg PN-77/B-02011
nie powinno byc wieksze niz
ugiecia czolowego).

1/300 (zgodniez PN-EN 12210:2001 - klasa C wg wartosci wzglednego
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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 daNoSila potrzebna do poruszenia odryglowanego skrzydla
powinna byc mniejsza niz 8 daNo

3.5.3. Sztywnosc

skrzydel

na

obciazenia

statyczne

sila

skupiona

dzialajaca

w

plaszczyznie skrzydla. Skrzydla okien i drzwi balkonowych poddane dzialaniu sily skupionej
50 daN, dzialajacejw plaszczyznieskrzydla i przylozonejdo ramiaka skrzydla od strony zasuwnicy po
badaniu wg ZUAT-15/111.11/2005,
powinny zachowac sprawnosc dzialania zgodna z p. 3.5.2. Nie
moze nastapic uszkodzenie okuc oraz naruszenie trwalosci ich zamocowania w skrzydle lub
oscieznicy.

3.5.4. Sztywnosc

skrzydel

na obciazenia

dynamiczne

i statyczne

sila skupiona

dzialajaca prostopadle do plaszczyzny skrzydla. Skrzydla okien i drzwi balkonowych, poddane
obciazeniu dynamicznemu, a nastepnie statycznemu sila skupiona 40 daN dzialajaca prostopadledo
plaszczyzny skrzydla zgodnie z ZUAT-15/111.11/2005
nie powinny wykazywac widocznych uszkodzen

skrzydla i szklenia. Skrzydlo powinno zachowac sprawnosc dzialania zgodna z p. 3.5.2.
3.5.5. Wspólczynnik przenikaniaciepla. Wspólczynnik przenikania ciepla okien i drzwi
balkonowych nalezy obliczac wg wzoru (1).

(1)
gdzie:
u

-

Ug -

wspólczynnik przenikaniaciepla okna, W/(m2.K),
wspólczynnik przenikania ciepla srodkowej czesci szyby, bez uwzglednienia
wplywu mostków cieplnych,W/(m2.K).

Ag Uf

pole powierzchni szyby, m2,

- wspólczynnik przenikaniaciepla ramy,W/(m2.K),

Af -

pole powierzchni ramy, m2,

lJl -

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 powierzchniokna, m2.
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uw przypadku okien i drzwi balkonowych systemu VEKA PERFECTLlNE oszklonych
szybami zespolonymi, jednokomorowymi 4+4/16, o Ug = 1,1 W/(m2.K) do obliczen wg wzoru (1)
nalezy przyjmowacwartosci wspólczynnikówprzenikaniaciepla Uf i !Jlpodane w tablicy 1.
Tablica 1
cp

Uf

Poz.

Rodzaj przekroju

1
1
2
3

2

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Oscieznica 101.208 (okno stale)
Osciezn ica 101.209 (okno stale)
Oscieznica 101.208 + skrzydlo 103.232
Oscieznica 101.209 + skrzydlo 103.232
Oscieznica 101.208 + skrzydlo 103.233
Oscieznica 101.208 + skrzydlo 103.23il
Oscieznica 101.208 + skrzydlo 103.268
Oscieznica 101.208 + skrzydlo 103.241
Skrzydlo 103.232 + slupek staly 102.214 +
skrzydlo 103.232
Skrzydlo 103.233 + slupek staly 102.214 +
skrzydlo 103.233
Skrzydlo 103.23il + slupek staly 102.214 +
skrzydlo 103.23il
Skrzydlo 103.268 + slupek staly 102.214 +
skrzydlo 103.268
Skrzydlo 103.232 + slupek ruchomy 102.215 +
skrzydlo 103.232
Skrzydlo 103.233 + slupek ruchomy 102.215 +
skrzydlo 103.233
Skrzydlo 103.23il + slupek ruchomy 102.215 +
skrzydlo 103.23il
Skrzydlo 103.268 + slupek ruchomy 102.215 +
skrzydlo 103.268
Skrzydlo 103.241 + slupek ruchomy 102.236 +
skrzydlo 103.241
Szczeblina 102.214

W/{m2.K)
W/{m.K)
Okna
Okna
Okna
Okna
szczelne rozszczelnione szczelne rozszczelnione
3
6
4
5
1,4
0,050
1,3
0,050

1,67

0,049
0,049
0,049
0,049
0,054
0,053

0,049
0,049
0,049
0,049
0,054
0,053

1,5

1,6

0,050

0,050

1,6

1,7

0,050

0,050

1,6

1,7

0,050

0,050

1,7

1,7

0,054

0,054

1,5

1,6

0,050

0,050

1,6

1,7

0,050

0,050

1,6

1,7

0,050

0,050

1,7

1,7

0,054

0,054

1,59

1,65

0,054

0,054

1,4

-

1,5
1,4
1,6
1,6
1,65
1,59

1,6
1,5
1,7
1,7
1,65

0,053

-

11zamiennie z ksztaltownikami skrzydel 103.234 i 103.276

W przypadku zastosowania innych rodzajów szyb zespolonych wspólczynnik przenikania
ciepla U okien i drzwi balkonowych nalezy ustalac na podstawie obliczen wg PN-EN ISO 10077-

2:2005, stosujacwzór (1).
3.5.6. Przepuszczalnosc

powietrza. Wspólczynnik infiltracji powietrza okien i drzwi

balkonowych systemu VEKA PERFECTLlNE powinienwynosic:
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t:

a ::;0,3 m3/(m.h.dapa2l3) - w przypadku okien i drzwi balkonowych szczelnych (bez szczelin
infiltracyjnych ).

0,5 ::;a ::; 1,0 m3/(m.h.dapa2l3)- w przypadku okien i drzwi balkonowych ze szczelinami
infiltracyjnymi,
a::; 0,1 m3/(m.h.dapa213)- w przypadku okien nieotwieranych (stalych).
3.5.7. Wodoszczelnosc.

Okna i drzwi balkonowe systemu VEKA PERFECTLlNE nie powinny

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

powierzchniprzy róznicycisnien ~p = 150 Pa, tzn. powinnyspelniac wymagania klasy 4A wg PN-EN
12208:2001.

3.5.8. Izolacyjnosc akustyczna.

Izolacyjnosc akustyczna wlasciwa okien i drzwi balkonowych

systemu VEKA PERFECTLlNE oszklonych szybami zespolonymi, jednokomorowymi

4+4/16 podano

w tablicy 2.

Tablica 2
Klasyfikacja akustyczna
Poz.

Typ okna

1

2

1

2

Okna stale (nieotwierane) i okna
otwierane jednodzielne szczelne i
rozszczelnione
Pozostale okna otwierane i drzwi
balkonowe szczelne i
rozszczelnione

1)W nawiasach

1)

wg wskaznika RA22) wg wskaznika RA13) wg wskaznika Rw4)
klasa Rw
klasa OK1
klasa OK2
5
4
3
OK2- 26
(28::; RA2::;30)

OK1- 29

Rw= 30

(31 ::;RA1::; 33)

(30 ::;Rw::;34)

OK2- 29

OK1- 32

Rw= 35

(31 ::; RA2::;33)

(34::; RA1::; 36)

(35 ::; Rw ::;39)

podano zakres wartosci wskazników

objetych dana klasa wg Instrukcji ITS 369/2002

2) klasyfikacja podstawowa
3)

klasyfikacja uzupelniajaca

4) klasyfikacja dodatkowa

W przypadku zastosowania innych rodzajów szyb zespolonych wartosci wskazników RA2'RA1i
Rw (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:
3075 N - w przypadku ramy oscieznicy z ksztaltownika 101.208,

4619 N - w przypadku ramy oscieznicy z ksztaltownika 101.209,
3703 N - w przypadku ramy skrzydla z ksztaltownika 103.232,
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3686 N - w przypadku ramy skrzydla z ksztaltownika 103.233,
3883 N - w przypadku ramy skrzydla z ksztaltownika 103.234,
3744 N - w przypadku ramy skrzydla z ksztaltownika 103.237,
7353 N - w przypadku ramy skrzydla z ksztaltownika 103.241,
3717 N - w przypadku ramy skrzydla z ksztaltownika 103.268,
3980 N - w przypadku ramy skrzydla z ksztaltownika 103.276.

3.5.10. Wplyw zmiennych

temperatur

na wlasciwosci

uzytkowe.

Okna i drzwi balkonowe

wykonane z ksztaltowników foliowanych powinny spelniac wymagania okreslone w p. 3.5.6 i 3.5.7 po
wykonaniu 10 cykli nagrzewania zewnetrznej powierzchni wyrobów w temperaturze 75 :t 5°C w ciagu
8 h i chlodzenia w temperaturze 20 :t 2°C w ciagu 16 h.

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT

Okna

i

drzwi

balkonowe

systemu

VEKA

PERFECTLlNE

powinny

byc

pakowane,

przechowywane i transportowane zgodnie z PN-B-05000: 1996.
Do dostarczanych odbiorcy okien i drzwi balkonowych powinna byc dolaczona informacja
zawierajaca co najmniej nastepujace dane:
nazwe i adres producenta,
nazwe systemu (VEKA PERFECTLlNE),
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).
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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

wyrobachbudowlanych(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-156039/2007 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 systemu
VEKA PERFECTLlNE z Aprobata Techniczna ITB AT-15-6039/2007 dokonuje Producent, stosujac
system 3.
W przypadku systemu 3 oceny zgodnosci, Producent moze wystawic krajowa deklaracje
zgodnosci z Aprobata Techniczna ITB AT-15-6039/2007 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
uzytkowe, wykonywanym

wymagane wlasciwosci techniczno-

przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu.

Wstepne badanie typu okien i drzwi balkonowych systemu VEKA PERFECTLlNE 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

techniczno-uzytkowych,
balkonowych
wyjatkiem

stanowia

aprobacyjnej

wstepne

systemu VEKA PERFECTLlNE

badanie

byly podstawa

do

typu w ocenie

zgodnosci

produkowanych

badan wg p. 5.4.2, które powinny byc wykonywane

rozpoczeciu produkcji.

ustalenia

przez wszystkich

wlasciwosci

okien

i drzwi

producentów,

z

przez kazdego producenta przy
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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
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:
ksztaltownikiz PVC,
ksztaltowniki stalowe wzmacniajace,
okucia,

uszczelki,
szyby.

Badaniaw procesiewytwarzaniapowinnyobejmowacsprawdzanie nosnosci zgrzewanych
narozy ram oscieznic i skrzydel i powinnybyc wykonywanezgodniez ustalonymplanembadan,
ale nie rzadziej niz dla kazdej partii wyrobów.
Kontrola produkcji powinna zapewniac, ze okna i drzwi balkonowe sa zgodne z Aprobata
Techniczna ITB AT-15-6039/2007. 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,
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d) ~ztywnosci 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.

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,

-

nosnosci zgrzewanych narozy ram oscieznic i skrzydel.

5.6. Metody badan

5.6.1. Sprawdzenie jakosci wykonania. Badanie nalezy wykonac zgodnie z PN-88/B10085/A2, a wyniki porównacz wymaganiami niniejszejAprobaty Technicznej.

5.6.2. Sprawdzenie

wymiarów.

Sprawdzenie wymiarów nalezy wykonac zgodnie z PN-88/B-

10085/A2, a wyniki pomiarów porównac z wymaganiami

niniejszej Aprobaty Technicznej

oraz

dokumentacja systemowa.

5.6.3. Sprawdzenie odpornosci na obciazenie wiatrem. Badanie nalezy wykonac wg PNEN 12211:2001, a wyniki porównac z wymaganiamiokreslonymi w p. 3.5.1.
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'-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.

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 tl7;ykrotnie.

5.6.4.2. Oznaczenie

sily niezbednej

do uruchomienia

okucia

zamykajacego

przy

otwieraniu i zamykaniu skrzydla. Przy oznaczaniusily 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 dynamometruw N,
b) z pozycji pelnego otwarcia okucia dokonac obrotu klamki lub dzwigni do pozycji pelnego
zamkniecia okucia i odczytac wskazania dynamometruw 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.
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u5.6.5. Sprawdzenie sztywnosci

skrzydel

na obciazenia

statyczne

sila skupiona

dzialajaca w plaszczyznie skrzydla. Badanie nalezy wykonac wg ZUAT-15/111.11/2005,
a wyniki
porównac z wymaganiami okreslonymiw p. 3.5.3.
5.6.6. Sprawdzenie infiltracji powietrza. Badanie nalezy wykonac wg PN-EN 1026:2001, a
nastepnie obliczyc wspólczynnik infiltracjipowietrza (a) wg wzoru (2).

a=~
I . (~p

)213

(2)

gdzie:
a

-

ilosc powietrza, jaka przeniknie w ciagu 1 h przez 1 m szczeliny okna lub drzwi
balkonowych przy róznicy cisnien 1 daPa, m3/(m.h.dapa2l3)

Vo -

zmierzona 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 lul:)drzwi balkonowych, m,

/).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
wykonac wg PN-EN 20140-3:1999, a wskazniki RA1'RA2i Rw nalezy obliczyc wg PN-EN ISO 7171:1999.

5.6.9. Sprawdzenie

nosnosci

narozy ram. Badania nosnosci zgrzewanych

narozy ram

oscieznic i skrzydel nalezy wykonac 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.
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~.8. Ocena wynikówbadan
Wyprodukowane wyroby nalezy uznac za zgodne z wymaganiami, jezeli wszystkie wyniki
badan sa pozytywne.

6. USTALENIA FORMALNO-PRAWNE

6.1. Niniejsza Aprobata zastepuje Aprobate Techniczna ITS AT -15-6039/2004.

6.2. Aprobata Techniczna ITS AT-15-6039/2007 jest

dokumentem stwierdzajacym

przydatnosc okien i drzwi balkonowych systemu VEKA PERFECTLlNE 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 ITS AT-156039/2007 i oznakowal wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

6.3. Aprobata Techniczna nie narusza uprawnien wnioskodawcy wynikajacych z pl"2:episówo
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 systemu VEKA
PERFECTLlNE

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 systemu VEKA
PERFECTLlNE nalezy zamieszczac informacje o udzielonejtym wyrobom Aprobacie Technicznej ITS
AT -15-6039/2007.
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7. TERMIN WAZNOSCI

Aprobata Techniczna ITB AT-15-6039/2007jest wazna do 13 listopada 2012 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

INFORMACJE DODATKOWE

Normy i dokumenty zwiazane
PN-77/B-02011

Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie wiatrem

PN-B-02151-3: 1999

Akustyka

budowlana. Ochrona przed

halasem

w

budynkach.

Izolacyjnosc akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjnosc
akustyczna elementów budowlanych. Wymagania
PN-B-05000: 1996

Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-88/B-10085

Stolarkabudowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

PN-88/B-10085/ A2

Stolarkabudowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (ZmianaA2)

PN-B-13079: 1997

Szklo budowlane. Szyby zespolone

PN-EN 513:2002

Ksztaltowniki z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do
produkcji okien i drzwi. Oznaczanie odpornosci na sztuczne starzenie
klimatyczne

PN-EN 514:2002

Ksztaltowniki z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do
produkcji okien i drzwi. Oznaczanie wytrzymalosci zgrzewanych narozy
i polaczen w ksztalcie T

PN-EN 1026:2001
PN-EN 1027:2001

Okna i drzwi. Przepuszczalnosc powietrza. Metoda badania
Okna i drzwi. Wodoszczelnosc. Metoda badania

PN-EN 12046-1:2005

Sily operacyjne. Metoda badania. Czesc 2: Okna i drzwibalkonowe

PN-EN 12208:2001

Okna i drzwi. Wodoszczelnosc. Klasyfikacja
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PN-BN 12210:2001

Okna i drzwi. Odpornosc na obciazenie wiatrem. Klasyfikacja

PN-EN 12211 :2001

Okna i drzwi. Odpornosc na obciazenie wiatrem. Metoda badania

PN-EN 12365-1 :2006

Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi, okien,
zaluzji i scian oslonowych. Czesc 1: Wymagania eksploatacyjne i
klasyfikacja

PN-EN 12608:2004

Ksztaltowniki z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do
produkcji okien i drzwi. Klasyfikacja, wymagania i metody badan

PN-EN 20140-3:1999

Akustyka.

Pomiary

izolacyjnosci

izolacyjnosci

akustycznej

akustycznej

elementów

w

budynkach

budowlanych.

i

Pomiary

laboratoryjne izolacyjnosci od dzwieków powietrznych elementów
budowlanych
PN-EN ISO 717-1:1999

Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementów budowlanych. Izolacyjnosc od dzwieków
powietrznych

PN-EN ISO 10077-2:2005

Cieplne wlasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji. Obliczanie
wspólczynnika przenikania ciepla. Czesc 2: Metoda komputerowa dla
ram

DIN 7863

Nichtzellige Elastomer-Oichtprofile im Fenster und Fassadenbau

ZUA T -15/111.04/2004

Ksztaltowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do
produkcji okien i drzwi balkonowych

ZUAT-15/111.11/2005

Okna i drzwi balkonowe z ksztaltowników z nieplasty(ikowanego
polichlorku winylu (PVC-U), z ksztaltowników aluminiowych lub z
drewna warstwowo-klejonego

Instrukcja ITB 183

Wytyczne projektowania i wykonywania przeszklen z szyb zespolonych

Instrukcja ITB 224

Wymagania techniczno-uzytkowe dla lekkich scian oslonowych w
budownictwie ogólnym

Instrukcja ITB 269/2002

Wlasciwosci dzwiekoizolacyjne przegród budowlanych i ich elementów

Raporty z badan i oceny

1. Praca badawcza dotyczaca wlasciwosci wytrzymalosciowo-funkcjonalnych, przepuszczalnosci
powietrza, wodoszczelnosci okien z ksztaltowników z PVC systemu VEKA Perfectline, w
aspekcie uzyskania aprobaty technicznej - Zaklad Badan Lekkich Przegród i Przeszklen ITB,
NL-2230/Al03
2. Badania aprobacyjne

ksztaltowników

systemu

VEKA Perfectline - Zaklad Badan Lekkich

Przegród i Przeszklen ITBt NL-2480/Al03
3. Praca badawcza dotyczaca okien i ksztaltowników z PVC systemu VEKA PERFECTLlNE

Zaklad Badan Lekkich Przegród i Przeszklen ITBt NL-2734/Al04

-

30/58

A T-15-6039/2007

4. Blidania aprobacyjne okien i drzwi balkonowych z ksztaltowników z PVC systemu VEKA
Perfectline
5.

-

Zaklad Badan Lekkich Przegród i Przeszklen ITB, NL-3271/A/05

Obliczenia wspólczynnika

przenikania ciepla okien i drzwi balkonowych z ksztaltowników z PVC

systemu VEKA PERFECTLlNEfirmy VEKA POLSKA Sp. z 0.0. do Aprobaty Technicznej ITBZaklad Fizyki Cieplnej ITB, NL-2230/A/03
6.

Obliczenia wspólczynnika

przenikania

ciepla okien i drzwi balkonowych z ksztaltowników z

nieplastyfikowanego PVC systemu VEKA Perfectline firmy VEKA POLSKA do nowelizacji A T-15-

6039/2003 - Zaklad Fizyki Cieplnej ITB, NL-2734/A/2004
7.

Obliczenia

wspólczynnika

przenikania

ciepla okien

Perfectline firmy VEKA Polska Sp. z 0.0. do nowelizacji

i drzwi balkonowych
Aprobaty

Technicznej

systemu

ITB

-

VEKA

Zaklad Fizyki

Cieplnej ITB, NL-3271/A/2005
8. Okreslenie (na podstawie badan) izolacyjnosci

akustycznej wlasciwej okien i drzwi balkonowych z

ksztaltowników z wysokoudarowego PVC systemu VEKA PERFECTLlNE oraz dane wyjsciowe (w
zakresie zagadnien akustycznych) do Aprobaty Technicznej - Zaklad Akustyki ITB, NL-2230/03

(LA-969/03)
.
9. Okresleniei ocena wlasciwosciakustycznychokien i drzwi balkonowychz ksztaltownikówz
wysokoudarowego PVC systemu VEKA PERFECTLlNEoraz przygotowanie danych do
nowelizacji Aprobaty Technicznej AT-15-6039/2004 - Zaklad Akustyki ITB, NL-3271/A/2005 (LA-

1434/2007)
10. Atest Higieniczny HK/B/0021/01/2001 - Panstwowy Zaklad Higienyw Warszawie
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RYSUNKI

Rys. 1. Przekroje przez szczebline drzwi balkonowych 102.214 oraz oscieznice okna
stalego 101.208

33

Rys. 2. Przekrój przez oscieznice 101.208 i skrzydlo 103.232

34

Rys. 3. Przekrój przez oscieznice 101.208 i skrzydlo 103.233

35

Rys. 4. Przekrój przez oscieznice 101.209 i skrzydlo 103.232

36

Rys. 5. Przekrój przez oscieznice 101.209 i skrzydlo 103.234

37

Rys.6.

Przekrój przez oscieznice 101.208 i skrzydlo 103.268

38

Rys. 7. Przekrój przez oscieznice 101.208 i skrzydlo 103.276

39

Rys. 8. Przekrój przez slupek staly 102.214 i ramy skrzydel 103.232

40

Rys.9.

Przekrój przez slupek staly 102.214 i ramy skrzydel 103.233

41

Rys. 10. Przekrój przez slupek staly 102.214 i ramy skrzydel 103.268

42

Rys. 11. Przekrój przez slupek ruchomy 102.215 i ramy skrzydel 103.232

43

Rys. 12. Przekrój przez slupek ruchomy 102.215 i ramy skrzydel 103.237

44

Rys. 13. Przekrój przez slupek ruchomy 102.215 i ramy skrzydel 103.268

45

Rys. 14. Przekroje ksztaltowników z nieplastyfikowanego PVC
a) ksztaltownik oscieznicy 101.208
b) ksztaltownik oscieznicy 101.209

46

Rys. 15. Przekroje ksztaltowników z nieplastyfikowanego PVC
a) ksztaltownik skrzydla 103.232
b) ksztaltownik skrzydla 103.233
Rys. 16. Przekroje ksztaltowników z nieplastyfikowanego

47
PVC

- ksztaltownik skrzydla

103.234
Rys. 17. Przekroje ksztaltowników z nieplastyfikowanego

48
PVC

- ksztaltownik skrzydla

103.237

49

Rys. 18. Przekroje ksztaltowników z nieplastyfikowanego PVC - ksztaltownik skrzydla

103.268

50

Rys. 19. Przekroje ksztaltowników z nieplastyfikowanego PVC - ksztaltownik skrzydla

103.276

51

Rys. 20. Przekroje ksztaltowników z nieplastyfikowanego PVC - ksztaltownik skrzydla
103.241
Rys. 21. Przekroje ksztaltowników z nieplastyfikowanego

52
PVC

a) ksztaltownik slupka stalego 102.214

b) ksztaltownik slupka ruchomego 102.215

53
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Rys:--"22. Przekroje ksztaltowników z nieplastyfikowanego
ruchomego 102.236

PVC

- ksztaltownik slupka

...

54

Rys. 23. Przekroje stalowych ksztaltowników wzmacniajacych do oscieznic 101.208 i
101.209 oraz slupka stalego 102.214

55

Rys. 24. Przekroje stalowych ksztaltowników wzmacniajacych:
113.292- do skrzydla 103.232
113.293- do skrzydel 103.233, 103.234, 103.237, 103.268, 103.276
113.270- do skrzydla 1.03.241

56

Rys. 25. Przekroje stalowych ksztaltowników wzmacniajacych:
113.013 i 113.013.3- do slupków ruchomych 102.215 i 102.236
Rys. 26. Przekroje ksztaltowników listew przyszybowych do szyb o grubosci 24 mm

57
58

Rys. 27. Przekroje uszczelek osadczych:
112.323 - uszczelka zewnetrzna z PVC, 112.253 - uszczelka zewnetrzna z
EPDM, 112.050 - uszczelka wewnetrzna z EPDM

...

58

Rys. 28. Przekroje uszczelek przylgowych: 112.253 - uszczelka zewnetrzna z EPDM,
112.254 - uszczelka wewnetrzna z EPDM, 112.300 - uszczelka plaska z EPDM,
112.303 - uszczelka zewnetrzna z PVC, 12.324 - uszczelka wewnetrzna z PVC...
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Rys. 1. Przekroje przez szczebline drzwi balkonowych 102.214
oraz oscieznice okna stalego 101.208
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Rys. 2. Przekrój przez oscieznice 101.208 i skrzydlo 103.232
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Rys. 3. Przekrój przez oscieznice 101.208 i skrzydlo 103.233
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Rys. 4. Przekrój przez oscieznice 101.209 i skrzydlo 103.232
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Rys. 5. Przekrój przez oscieznice 101.209 i skrzydlo 103.234
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Rys. 7. Przekrój przez oscieznice 101.208 i skrzydlo 103.276
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Rys. 8. Przekrój przez slupek staly 102.214 i ramy skrzydel 103.232
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Rys. 9. Przekrój przez slupek staly 102.214 i ramy skrzydel 103.233
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Rys. 10. Przekrój przez slupek staly 102.214 i ramy skrzydel 103.268
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Rys. 11. Przekrój przez slupek ruchomy 102.215 i ramy skrzydel 103.232
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Rys. 12. Przekrój przez slupek ruchomy 102.215 i ramy skrzydel 103.237

45/58

A T-15-6039/2007

M
.....
1.0

co
tO
N

M
or-

'"
r-

N
N
O

rM

M

.....
1.0

M

Rys. 13. Przekrój przez slupek ruchomy 102.215 i ramy skrzydel 103.268
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Rys. 14. Przekroje ksztaltowników z nieplastyfikowanego
a) ksztaltownik oscieznicy 101.208

b) ksztaltownik oscieznicy 101.209
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Rys. 15. Przekroje ksztaltowników z nieplastyfikowanego PVC
a) ksztaltownik skrzydla 103.232
b) ksztaltownik skrzydla 103.233
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Rys. 16. Przekroje ksztaltowników z nieplastyfikowanego

PVC

-

ksztaltownik skrzydla 103.234
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Rys. 18. Przekroje ksztaltownikówz nieplastyfikowanego PVC - ksztaltownikskrzydla 103.268
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Rys. 19. Przekroje ksztaltowników z nieplastyfikowanego

PVC

- ksztaltownik skrzydla 103.276
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Rys. 20. Przekroje ksztaltowników z nieplastyfikowanego

PVC

- ksztaltownik skrzydla 103.241
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Rys. 21. Przekroje ksztaltowników z nieplastyfikowanego

PVC

a) ksztaltownik slupka stalego (slemienia, szczebliny drzwi balkonowych) 102.214

b) ksztaltownik slupka ruchomego 102.215
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Rys. 22. Przekroje ksztaltowników z nieplastyfikowanego
ruchomego 102.236
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Rys. 23. Przekroje stalowych ksztaltowników wzmacniajacych
do oscieznic 101.208 i 101.209 oraz slupka stalego 102.214
*) do oscieznic 101.208 i

101.209 moze byc równiez stosowany

ksztaltownik wzmacniajacy o grubosci scianki 1,25 mm (Ix = Iy= 1,98 cm4)
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Rys. 24. Przekroje stalowych ksztaltowników wzmacniajacych:
113.292 - do skrzydla 103.232
113.293 - do skrzydel 103.233, 103.234, 103.237, 103.268, 103.276
113.270 - do skrzydla 103.241
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Rys. 25. Przekroje stalowych ksztaltowników wzmacniajacych:
113.013 i 113.013.3 - do slupków ruchomych 102.215i 102.236
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Rys. 26. Przekroje ksztaltownikówlistew przyszybowych do szyb o grubosci 24 mm
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Rys. 27. Przekroje uszczelek osadczych:

112.323- uszczelkazewnetrznaz PVC, 112.253- uszczelkazewnetrznaz EPOM,
112.050- uszczelkawewnetrznaz EPDM
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Rys. 28. Przekroje uszczelek przylgowych:112.253 - uszczelka zewnetrzna z EPDM,
112.254- uszczelkawewnetrznaz EPDM,112.300- uszczelkaplaska z EPDM,
112.303 - uszczelka zewnetrzna z PVC, 12.324 - uszczelka wewnetrzna z PVC

