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1. PRZEDMIOT APROBATY

1.I.
Charakterystyka techniczna
Przedmiotem niniejszej Aprobaty Technicznej sq okna i d m i balkonowe systemu KBE' z
ksztaltownikowz nieplastyfikowanego PVC. Okna i d m i balkonowe systemu KBE@s q jednoramowe,
dwuplaszczyznowe tzn. zewnqtrzne powierzchnie ksztaltownikow z PVC nie sq zlicowane - nie lezq
w jednej plaszczyinie. Charakterystyczne przekroje okien i d m i balkonowych pokazano na rys. 1 +
16.
Okna i drzwi balkonowe systemu KBE@produkowane s q przez firmy, ktore uzyskaly od
wlasciciela rozwiqzania konstrukcyjno-technologicznego tj. firmy PROFINE Polska Sp. z

0.0.

prawo do ich produkowania oraz oznaczania znakiem towarowym KBE'.
W systemie KBE@wystqpujq cztery odmiany wyrobow:
I)

KBE@AD:

-

wersja A - obejmuje okna i d m i balkonowe wykonywane z ksztaltownikow pokazanych
na rys. 17 t 27, klasy A z uwagi na grubosc scianek wg PN-EN 12608:2004,

-

wersja B

-

obejmuje okna i d m i balkonowe wykonywane z zastosowaniem

ksztaltownikow pokazanych na rys. 28, klasy B z uwagi na grubosc scianek wg PN-EN
12608:2004; w oknach odmiany KBE@AD wersja B mogq byc stosowane ksztaltowniki
tworzywowe odmiany KBE' AD wersja A,
2) KBE' Platynowe Okno

- obejmuje okna i d m i

balkonowe wykonywane z ksztaltownikow

pokazanych na rys. 29 i 30, klasy A z uwagi na grubosc scianek wg PN-EN 12608:2004,
3) KBE@System-70 mm - obejmuje okna i d m i balkonowe wykonywane ksztaltownikow
pokazanych na rys. 31 t 36, klasy A z uwagi na grubosc scianek wg PN-EN 12608:2004,
4) ~atura-KBE' 70 - obejmuje okna i d m i balkonowe wykonywane z zastosowaniem
ksztaltownikow pokazanych na rys. 37 i 38, klasy B z uwagi na grubosc scianek wg PIV-EN
12608:2003; w oknach odmiany Natura KBE' 70 mogq byc stosowane ksztaltowniki
tworzywowe odmiany KBE' System-70 mm.
Do produkcji okien i d m i balkonowych systemu KBE'

stosowane sq ksztaltowniki z

nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) biale i biale foliowane jedno- lub dwustronr~ie,
produkowane przez niemieckq firmq o nazwie: profine GmbH systemu KBE Fenstersysteme,
Motzener Strasse 31-33, 12277 Berlin. Ksztaltowniki oscieznic, ram skrzydel, slupkow stalych (z
ktorych wykonywane s q rowniei slemiona i szczebliny) i slupkow ruchomych wzmacniane sq
stalowymi ksztaltownikami ocynkowanymi. Przekroje tworzywowych ksztaltownikow oscieznic,
skrzydel, slupkow stalych, slupkow ruchomych i szczeblin pokazano na rys. 17 -+ 38. Przekroje
stalowych ksztaltownikow wzmacniajqcych pokazano na rys. 39 t 42.

OFOH@

AT- 15-5988/2006
Okna i drzwi balkonowe, objete niniejszq Aprobatq Techniczna szklone sq szybami

zespolonymi jednokomorowymi okreslonymi w p. 3.1.3.
Szyby s q mocowane i uszczelniane we wrqbach skrzydel przy uzyciu listew przyszybowych z
nieplastyfikowanego PVC i uszczelek osadczych z kauczuku syntetycznego EPDM lub z elastomeru
termoplastycznego TPE. Przekroje ksztaltownikow listew przyszybowych i uszczelek osadczych do
szyb o grubosci 24 mm pokazano na rys. 43 i 44.
W oknach i drzwiach balkonowych systemu KBE' uszczelnione s q dwie przylgi - zewnetrzna i

wewnetrzna. Przekroje uszczelek przylgowych, wykonanych z kauczuku syntetycznego EPDM lub z
elastomeru termoplastycznego TPE, pokazano na rys. 45.
Wymagane wlasciwosci techniczne okien i drzwi balkonowych systemu KBE'

z

ksztaltownikow z nieplastyfikowanego PVC podano w p. 3.5.

1.2. Asortyment
Niniejsza Aprobata Techniczna obejmuje okna i d m i balkonowe systemu KBE' :
-

szczelne (bez szczelin infiltracyjnych oraz elementow rozszczelniajqcych),

-

rozszczelnione, z wykonanymi szczelinami infiltracyjnymizgodnie z p. 3.4.5,

-

rozszczelnione, z zastosowanymi elementami rozszczelniajqcymi REGEL-air RA 58AD (w
przypadku wyrobow odmian KBE' AD i KBE' Platynowe Okno) lub REGEL-air RA 70AD (w
przypadku wyrobow odmian KBE' System-70 mm i ~atura-KBE' 70) zgodnie z p. 3.4.6.
Asortyment okien i d m i balkonowych systemu KBE@pod wzgledem podzialu powierzchni i

sposobu otwierania skrzydel obejmuje:
- okna jednorzedowe jednodzielne stale lub otwierane: ze skrzydlem uchylnym, rozwieranym
lub uchylno-rozwieranym,
-

okna jednorzedowe dwudzielne (trojdzielne) ze slupkiem stalym lub ruchomym; z czesciami
stalymi lub otwieranymi (ze skrzydlami uchylnymi, rozwieranymi lub uchylno-rozwieranyrni) w roznym ukladzie,

-

okna dwurzedowe jednodzielne stale lub otwierane: z czesciq stalq lub skrzydlem uchylnym
nad slemieniem i czesciq stala skrzydlem uchylnym, rozwieranym lub uchylno-rozwieranym
pod slemieniem,

-

okna dwurzedowe: jednodzielne nad slemieniem (z czesciq stalq 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 roznym
ukladzie,

-

drzwi balkonowejednodzielne rozwierane lub uchylno-rozwierane.
Wymiary skrzydel, slupkow i slemion nalezy ustala6 na podstawie obliczen statycznych, z

uwzglednieniem obciqzen wiatrem wg PN-77lB-02011, dopuszczalnych ugieC elementow okien i

d m i balkonowych okreslonych w p. 3.5.1 oraz charakterystyki wyttzymalosciowej stalowych
ksztaltownikow wzmacniajqcych.
Ze wzgledow funkcjonalnych maksymalna szerokosc sktzydel okien rozwieranych
i uchylno-rozwieranych wynosi 1500 mm, a maksymalna wysokosc skrzydei okien uchylnych nad
slemieniem w oknach dwutzedowych wynosi 700 mm. Maksymalna wysokosc sktzydla d m i
balkonowych wynosi 2500 mm.

2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARLlNKl STOSOWANIA

Okna i d m i balkonowe systemu KBE' sq ptzeznaczone do stosowania w obiektach
budownictwa.mieszkaniowego i uzytecznosci publicznej, w nastepujqcym zakresie, wynikajqcym z
wlasciwosci technicznych podanych w p. 3.5:

A.

Z uwagi na cechy wyttzymalosciowe - w zakresie ustalonym na podstawie obliczen statycznych
uwzgledniajqcych obciqzenie wiatrem wg PN-771B-02011, dopuszczalne ugiecia elementow
okien i d m i balkonowych okreslone w p. 3.5.1 oraz charakterystyke wyttzymalosciowq i
geometrycznq stalowych ksztaltownikow wzmacniajqcych.

B.

Z uwagi na szczelnosC na ptzenikanie wody opadowej - w zakresie wynikajqcym z lnstrukcji
ITB nr 224, w zaleinosci od strefy obciqzenia wiatrem wg PN-7718-02011 oraz
wodoszczelnosci okreslonej w p. 3.5.7.

C.

Z uwagi na wymagania ochrony cieplnej budynkow - zgodnie z wymaganiami rozporzqdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadak budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690, z pozniejszymi
zmianami) oraz ustaleniami p. 3.5.5.

D.

Z uwagi na wymagania dotyczqce ptzepuszczalnosci powietrza:
1) okna

i

dmi

balkonowe

szczelne

(bez

szczelin

infiltracyjnych i

elementow

rozszczelniajqcych) - wylqcznie w pomieszczeniach z nawiewnq wentylacjq mechanicznq
lub z odpowiednimi utzqdzeniami nawiewnymi,
2) okna i d m i balkonowe z wykonanymi szczelinami infiltracyjnymi lub z zastosowanymi
elementami rozszczelniajqcymi - w pozostalych ptzypadkach.
E.

Z uwagi na ochrone przeciwdiwiekowq 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 d m i balkonowych systemu KBE' powinno by6 wykonywane zgodnie

z instrukcjq Producenta, ktora powinna by6 ddqczana do kazdej partii wyrobow ptzekazywanych
odbiorcy.

Zgodnie z Atestem Higienicznym HWB/0212/01/2005, wydanym przez Panstwowy Zaklad
Higieny w Warszawie, ksztaltowniki do wykonywania okien i d m i balkonowych systemu KBE@
odpowiadajqwymaganiom higienicznym.

3. WLASCIWOSCI TECHNICZNE. WYMAGANIA

3.1.

Materialy

3.1. I . Ksztaltowniki z nieplastyfikowanego PVC. Do wykonywania okien i drzwi

balkonowych systemu KBE' naleiy stosowac ksztaltowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
(PVC-U), biale lub biale foliowane jedno- lub dwustronnie, produkowane przez niemieckq firm?
PROFINE GmbH Fenstersysteme, Motzener Strasse 31-33, 12277 Berlin.
Ksztaltowniki biale powinny spdniac wymagania PN-EN 12608:2004 (z wyjqtkiem wymagania
w zakresie udarnosci metodq Charpy'ego, ktore naleiy przyjqc wg ZUAT-15/111.04/2004) lub
wytycznych RAL-GZ 71611, Abschnitt I, (Teil 1).
Ksztaltowniki biale foliowane powinny spdniaC wymagania PN-EN 12608:2004 (z wyjqtkiem
wymagania w zakresie udamosci metodq Charpy'ego, ktore naleiy przyjqe wg ZUAT-15/111.04/2004)
oraz dodatkowo:
a) wytrzymalosk na oddzieranie folii nie powinna byc mniejsza niz 2,5 Nlmm,
b) wytrzymalosc na oddzieranie folii po cyklach starzeniowych wg PN-EIV 513:2002 nie
powinna bye mniejsza n i i 2,O Nlmm.
Do laminowania ksztaltownikow powinna byc stosowana folia z PVC z powlokq akrylowq,
o grubosci 0,20

* 5% mm (w tym grubosC powloki akrylowej powirlna wynosiC nie mniej niz 50 pm),

produkcji niemieckiej firmy RElVOLlT WERKE GmbH.
Przekroje ksztaltownikow oscieinic, skrzydel, slupkow stalych, slupkow ruchomych i szczeblin
pokazano na rys. 17 t 38.
3.1.2. Ksztaltowniki metalowe. W celu zapewnierlia sztywnosci ram okien i d m i

balkonowych oraz zwiqkszenia wytrzymalosci zamocowania okuC naleiy stosowaC ksztaltowniki
stalowe o przekroju dopasowanym do komor ksztaltownikow tworzywowych i grubosci scianek
wynikajqcej z obliczen statycznych. Ksztaltowniki stalowe powinny byc zabezpieczone przed korozjq
powlokq cynkowq o grubosci co najmniej 275 g/m2. Przekroje stalowych ksztaltownikow
wzmacniajqcych pokazano na rys. 39 + 42.
3.1.3. Szyby. Okna i d m i balkonowe systemu KBE',

ktorych dotyczy rrirliejsza Aprobata

Techniczna, szklone sq szybami zespolonyrni, jednokomorowyrrli 4+4/16, o wartosci wspdczynnika

przenikania ciepta w srodkowej czesci szyby zespolonej (bez uwzglednienia wplywu mostkow
cieplnych) U, = I, I w1(m2.K).
Mogq byc stosowane inne rodzaje szyb zespolonych po ustaleniu dla okien i d m i
balkonowych oszklonych okreslonymi szybami: wsp&czynnika przer~ikaniaciepta - zgodnie z
p. 3.5.5 i klasy akustycznej - zgodnie z p. 3.5.8.
Szyby zespolone powinny spelniac wymagania PN-8-13079:1997.
3.1.4. Listwy przyszybowe. Do mocowania i uszczelniania szyb we wrebach skrzydel okien i

d m i balkonowych od strony wewnetrznej nalezy stosowac listwy przyszybowe z nieplastyfikowanego
PVC z uszczelkami osadzonymi fabrycznie w kanalach listew. Listwy przyszybowe nalezy dobierac
w zaleznosci od grubosci zastosowanego oszklenia. Listwy przyszybowe powinny byc wykonywane
z ksztaltownikow z nieplastyfikowanego PVC, spelniajqcych wymagania podane w p. 3.1.I.
Przekroje listew przyszybowych do szyb o grubosci 24 mm pokazano na rys. 43.
3.1.5. Uszczelki. Uszczelki osadcze do uszczelniania osadzenia szyb we wrebach skrzydel

okien i d m i balkonowych oraz uszczelki przylgowe do uszczelniania na obwodzie styku skrzydla z
oscieznicq (slupkiem, slemieniem) powinny bye wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM wg DIN
7863 lub z elastomeru termoplastycznego TPE wg RAL-GZ 71611, Abschnitt II. Uszczelki osadcze
nalezy dobierak w zaleznosci od grubosci zastosowanego oszklenia.
Uszczelki termozgrzewalne, wykonane z elastomeru termoplastycznego 'TPE, powinny byc
fabrycznie osadzane w kanalach ksztaltownikow tworzywowych i dostarczane lqcznie z
ksztaltownikami.
Przekroje uszczelek osadczych do szyb o grubosci 24 mm pokazano na rys. 44. Przekroje
uszczelek przylgowych oraz uszczelek ptaskich pokazano na rys. 45 i 46.
Rodzaje uszczelek termozgrzewalnych, osadzanych fabrycznie w

ksztaltownikach

tworzywowych oraz sposob oznaczania ksztaltownikow dostarczanych lqcznie z uszczelkami
pokazano na rys. 47.
3.1.6. Elementy rozszczelniajqce. Elementy rozszczelniajqce REGEL-air RA 58AD oraz

REGEL-air RA 70AD wykonane z nieplastyfikowanego PVC, z klapami regulujqcymi przeplyw
powietrza, dostarczane w komplecie z uszczelkq ptaskq 179 P z kauczuku syntetycznego EPDM,
zastepujqcq uszczelke przylgowq wewnetrznq w gornej poziomej przyldze skrzydla na odcinku
styku skrzydla z elementem rozszczelniajqcym, pokazano na rys. 48.
3.1.7. Okucia. W oknach i dmiach balkonowych systemu KBE@nalezy stosowac kompletne

okucia dostosowane do ciezaru wlasnego skrzydd oraz do obciqzen eksploatacyjnych, dopuszczone
do obrotu.

3.2. Konstrukcja okien i d m i balkonowych

Okna i d m i balkonowe systemu KBE@z ksztaltownikow z nieplastyfikowanego PVC sq
konstrukcjami jednoramowymi, dwuplaszczyznowymi, wykonanymi z materialow spelniajqcych
wymagania podane w p. 3.1.
Charakterystyczne przekroje okien i d m i balkonowych pokazano na rys. 1 + 16.
3.3. Wymiary

Maksymalne wymiary skrzydd okien i drzwi balkonowych systemu KBE@z ksztaltownikow z
nieplastyfikowanego PVC podano w p. 1.2. Odchylki wymiarowe powinny byc zgodne z PN-88lB10085lA2.
3.4. Wykonanie
3.4.1. Zkqcza konstrukcyjne

Zlqcza konstrukcyjne powinny spelniac nastepujqce wymagania:
a) ksztaltowniki oscieinic i skrzydel, przyciete pod kqtem 45", powinny byc polqczone w
naroiach metodq zgrzewania,
b) polqczenia slemion z elenientarni oscieinicy w oknach dwurzedowych, slupkow z
elementami oscieznicy w oknach dwudzielnych oraz szczeblin z ksztaltownikami
pionowymi w ramie skrzydla drzwi balkonowych powinny byc wykonane z zastosowaniem
lqcznikow mechanicznych,
c) sztywnosc ram oscieinic i skrzydel powinna by6 zapewniona przez stalowe ksztaltowniki
wzmacniajqce umieszczone na calym obwodzie ram, niezaleinie od ich wymiarow;
ksztaltowniki stalowe przyciete stosownie do wymiaru ksztaltownikow tworzywowych i
osadzone w odpowiednich komorach powinny byc z nimi lqczone za pomocq wkretow
samogwintujqcych.
3.4.2. Osadzanie uszczelek przylgowych. Uszczelki przylgowe powinny by6 osadzane w

sposob ciqgly, bez napreiania, na calym obwodzie okien i d m i balkonowych, w kanalach przylgi
zewnqtrznej oscieinicy (sh~pka,slemienia) oraz w kanalach przylgi wewnetrznej skrzydla.
Uszczelki, wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM, powinny byc ciqgle, zaginane w
naroiach, a pdqczenie stykow koricow uszczelek powinno bye usytuowane w pdowie dlugosci
gomego poziomego ramiaka skrzydla.
Uszczelki termozgrzewalne, wykonane z elastomeru termoplastycznego 'TPE, mocowane
fabrycznie w kanalach ksztaltownikow, powinny byc lqczone w naroiach ram oscieinic i skrzydel
metodqzgrzewania.

3.4.3. Osadzanie szyb. Skrzydla okien i d m i balkonowych powinny byc szklone szybami
zespolonymi wg p. 3.1.3. Szyby powinny bye osadzane na podkladkach (podporowych i
dystansowych) rozmieszczonych we wrebie - zaleznie od polozenia osi obrotu sktzydla - zgodnie z
InstrukcjqITB nr 183. Podkladki nie powinny stanowic ptzeszkody w odprowadzeniu wody z wrebu na
szybe oraz odpowiettzeniu wrebu. Do zamocowania i uszczelniania szyb we wrebach nalezy
stosowac: od strony wewnettznej - listwy prryszybowe z uszczelkami fabrycznie osadzonymi w
kanalach listew wg p. 3.1.4, a od strony zewnqtrznej - uszczelki osadcze wg p. 3.1.5.
3.4.4. Otwory do odprowadzania wody, odpowietrzajqce i odprqzajqce. W dolnych
poziomych elementach oscieznic, slemion i sktzydel powinny byc wykonane otwory do
odprowadzania wody opadowej, Mora ptzeniknela we wreby na szybe i do kanalu zbiorczego
oscieznicy. Liczba otworow w jednym elemencie powinna wynosic co najmniej 2. Otwory powinny
miec ksztalt owalny o wymiarach nie mniejszych niz (5 x 26) mm lub okrqgly o srednicy @ 8 mm.
W gornych poziomych elementach oscieznic i skrzydel oraz w slemionach powinny byc
wykonane otwory odpowiettzajqce. Liczba otworow w jednym elemencie powinna wynosic co
najmniej 2. Otwory powinny miec ksztalt owalny o wymiarach nie mniejszych niz (5 x 26) mm lub
okrqgly o srednicy @ 8 mm.
W ksztaltownikach foliowanych powinny byc wykonane otwory odprezajqce. Role otworow
odprezajqcych spelniajq otwory odwadniajqce i odpowietrzajqce.
3.4.5. Wykonywanie szczelin infiltracyjnych. W celu uzyskania ptzez okna i drzwi
balkonowe wspolczynnika infiltracji powietrza a = 0,5

+

1,O m3/(m.h.da~az3),nalezy wykonac

szczeliny infiltracyjne (wyciecia) w uszczelkach ptzylgowych w gornych poziomych przylgach.
Wyciecia powinny byc wykonywane w obu ptzylgach (zewnetrznej i wewnettznej) na dlugosci:
-

3,5% calkowitej dlugosci zewnettznych szczelin ptzylgowych wyrobu - w przypadku okien

i drzwi balkonowych odmian KBE' AD oraz KBE' Platynowe Okno,
-

4,0% calkowitej dlugosci zewnetrznych szczelin ptzylgowych wyrobu - w ptzypadku okien

i drzwi balkonowych odmian KBE' System-70 mm oraz ~atura-KBE' 70.
Szczeliny powinny bye wykonane w sposob labiryntowy, tj. jedno wyciecie w uszczelce
zewnettznej usytuowane w srodku rozpietosci gornego poziomego ramiaka i dwa wyciecia w
uszczelce wewnettznej w odleglosci min. 5 cm od narozy. W miejsce wycietych odcinkow
uszczelek ptzylgowych powinna by6 wstawiona uszczelka plaska o symbolu 179 U, pokazana na
rys. 46. W ptzypadku uszczelek ptzylgowych, wykonanych z TPE, mozliwe jest wyciecie piora
uszczelki na rowni z krawedziq profila.
3.4.6. Rozszczelnianie okien i drzwi balkonowych z zastosowaniem elementow
rozszczelniajacych. W celu uzyskania ptzez okna i drzwi balkonowe wspolczynnika infiltracji
powiettza a = 0,5

+

1,O m3/(m.h.da~az3),
nalezy zamocowac do gornego poziomego ksztaltownika

oscieznicy elementy rozszczelniajqce REGEL-air RA 58AD (w ptzypadku wyrobow odmian KBE@
AD i KBE@ Platynowe Okno) lub REGEL-air RA 70AD (w ptzypadku wyrobow odmian KBE@
System-70 mm i ~atura_KBE@
70), pokazane na rys. 48, oraz wykonac szczeliny infiltracyjne
(wyciqcia) w uszczelkach ptzylgowych zewnettznych i wewnettznych w nastqpujqcy sposob:
-

w gornej poziomej ptzyldze sktzydla, na odcinku styku skrzydla z elementem
rozszczelniajqcym nalezy uszczelke przylgowq wewnettznq zastqpic uszczelkq 179 P,
dostarczanq w komplecie z elementem rozszczelniajqcym, pokazanq na rys. 46,

-

w obu stojakach oscieznicy, w ptzyldze zewnettznej nalezy uszczelke ptzylgowq
zewnettznq zastqpic uszczelkq plaskq 179 S, pokazanq na rys. 46; w przypadku uszczelek
ptzylgowych, wykonanych z TPE, moiliwe jest wyciecie piora uszczelki na rowni z
krawqdziq profila.
Liczbe elementow rozszczelniajqcych w sktzydle oraz dlugosc szczelin infiltracyjnych w

zewnqtrznych ptzylgach oscieznicy, w zaleinosci od dlugosci przylgi zewnettznej sktzydla, podano
na rys. 48.

3.5. Wlasciwosci techniczne okien i d m i balkonowych
3.5.1. Odpornosc na obciqienie wiatrem. Ugiecie czdowe wzgledne najbardziej
odksztalconego elementu okien i d m i balkonowych pod obciqzeniem wiatrem wg PN-77lB-02011
nie powinno by6 wieksze niz 11300 (zgodnie z PN-EN 12210:2001 - klasa C wg wartosci wzglednego
ugiecia czolowego).

3.5.2. Sprawnosk dzialania skrzydel. Ruch skrzydel ptzy otwieraniu i zamykaniu okna lub
d m i balkonowych powinien by6 plynny, bez zahamowan i zaczepiania sktzydla o inne czesci okna
lub d m i balkonowych. Sila pottzebna do uruchomienia okuc zamykajqcych ptzy otwieraniu i
zamykaniu powinna byc mniejsza niz 10 daN. Sila pottzebna do poruszenia odryglowanego sktzydla
powinna byc mniejsza niz 8 daN.

3.5.3. SztywnosC skrzydel na obciqienia statyczne silq skupionq dzialajqcq w
plaszczyinie skrzydla. Sktzydla okien i d m i balkonowych poddane dzialaniu sily skupionej
50 daN dzialajqcej w plaszczyznie skrzydla i ptzylozonej do ramiaka sktzydla od strony zasuwnicy po
112005 powinny zachowaC sprawnosc dzialania zgodnq z p. 3.5.2. Nie
badaniu wg ZUAT-151111.I
moze nastqpic uszkodzenie okuc oraz naruszenie trwalosci ich zamocowania w skrzydle lub
oscieznicy.

3.5.4. SztywnosC skrzydel na obciqienia statyczne silq skupionq dzialajqcq
prostopadle do plaszczyzny skrzydla. Obciqzenie sktzydla silq skupionq 40 daN dzialajqcq
prostopadle do plaszczyzny sktzydla zgodnie z ZUAT-151111.1112005 nie powinno powodowac

widocznych uszkodzen skrzydla i szklenia. Skrzydlo powinno zachowac sprawnos6 dzialania zgodnq
z p. 3.5.2.

3.5.5. Wsp6tczynnik przenikania ciepta. Wspolczynnik przenikania ciepla okien i drzwi
balkonowych naleiy obliczac wg wzoru (1).

gdzie:

U

-

wspdczynnik przenikania ciepla okna, w/(m2.K),

U, - wspolczynnik przenikania ciepla srodkowej czesci szyby , bez uwzglednienia
wplywu mostkow cieplnych, w / ( ~ ~ - K ) ,

A,

- pole powierzchni szyby, m2,

Uf - wspdczynnik przenikania ciepla ramy, w/(m2.K),
Af

-

pole powierzchni ramy, m2,

V - liniowy wspdczynnik przenikania ciepla mostka cieplnego na styku szyby z ram$
W/(m.K),

L
A

-

dlugosc liniowego mostka cieplnego na styku szyby z ram$ m,
pole calkowite powierzchni okna, m2.

W przypadku okien i drzwi balkonowych rozszczelnionych, odmian KBE@AD oraz KBE@
Platynowe Okno, oszklonych szybami zespolonymi, jednokomorowymi 4+4/16 o U, = 1, I w/(m2.K)
do obliczen wg wzoru (1) naleiy przyjmowac wartosci wsp6iczynnikow przenikania ciepla Uf i V
podane w tablicy 1.

Tablica 1
Poz.

I
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Rodzaj przekroju

2

4

WI(~~-K)
3

OScieznica 707" + skrzydlo 717

Skrzydlo717+slupeksta~132+skrzydlo717
Skrzydlo 717 + slupek ruchorny 134 + skrzydlo 717
Szczeblina 531
OScieznica 707" (okno stale)
Slupek okna stalego 132
OScietnica 707') + skrzydlo 317
Skrzydlo 317 + slupek stab 132 + skrzydlo 317
Sktzydlo 317 + slupek ruchorny 134 + skrzydlo 317
OScieznica 707" + skrzydlo 417~)
Skrzydlo 4172)+ slupek stab 132 + skrzydlo 4172'
Skrzydlo 417~)+ slupek ruchorny 5340 + skrzydlo 417~'
OScieznica 407 + skrzydb 415
Skrzydlo 415 + slupek stab 432 + skrzydlo 415
" zarniennie z oScieznicq908
2' zarniennie ze skrzydlern 918

191

1, I

Uf
w1(m2.K)
4
2,o
2,1
22
1,7
1,7
1,8
1,8
1,9
18
18
1,9
1,6
1,8
1,7

YJ
Wl(m.K)
5
0,075
0,073
0,071
0,072
0,072
0,076
0,072
0,074
0,071
0,069
0,074
0,068
0,073
0,073

@OUF!
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W przypadku okien i d m i balkonowych rozszczelnionych, odmian KBE' System-70 mm
oraz ~atura-KBE' 70, oszklonych szybami zespolonymi, jednokomorowymi 4+4/16 o U, = 1,l
w/(~*.K)do obliczen wg wzoru (1) nalezy przyjmowak wartosci wsp6lczynnikow przenikar~iaciepla Uf
i YJ podane w tablicy 2.
Tablica 2

Poz.

Rodzaj przekroju

7
1
2

2
OScieinica 370 (okno stale)
OScieznica 370 + sktzydb 375
Sktzydlo 375 + slupek stab 380 +
skrrydlo 375
Sktzydlo 375 + slupek ruchomy 385 +
sklzydlo 375
5
Szczeblina 380
OScieznica 390 (okno stale)
6
7
OScietnica 390 + skrzydlo 395')
Sktzydlo 395') + slupek stab 380 +
skrzydb 395')
Sktzydlo 395') + slupek stab 392 +
skrzydlo 395')
Sktzydlo 395') + slupek ruchorny 385
+ skrzydlo 395')
zarniennie ze skrzydlern 396

ly

Uf
w1(m2-~)

ug

Wl(m.K)

w1(m2.K)

Okna
szczelne

3

4
1,4
1,5

5

6

7

15

0,078
0,076

0,077

1,6

1,7

0,077

0,077

1,6

1,7

0,077

0,077

15
1,40
1,46

1,55

0,078
0,067
0,066

0,066

1,53

1,58

0,066

0,066

1,54

1,59

0,066

0,066

1,40

1,44

0,065

0,065

1,1

Okna
Okna
rozszczelnione szczelne

-

Okna
rozszczelnione

W przypadku zastosowania innych rodzajow szyb zespolonych wspolczynnik przenikania
ciepla U okien i d m i balkonowych nalezy ustalac na podstawie obliczen stosujqc wzor (1).

3.5.6. PrzepuszczalnosC powietrza. Wsp6lczynnik infiltracji powietrza okien i d m i
balkonowych systemu KBE' powir~ienwynosik:
-

a I 0,3 m3/(m.h.da~am)- w przypadku okien i d m i balkonowych otwieranych, szczelnych
(bez szczelin infiltracyjnych i elementow rozszczelniajqcych),

-

0,5 I a I 1,O [m3/(m.h-daPa213)I - w przypadku okien i d m i balkonowych otwieranych,
rozszczelnionych (z wykonanymi szczelinami infiltracyjnymi lub zastosowanymi elementami
rozszczelniajqcymi),

-

a I 0,l m31(m.h.daPa2/3) - w przypadku okien nieotwieranych (stalych).
3.5.7. WodoszczelnosC. Okna i d m i balkonowe systemu KBE' nie powinny wykazywac

przeciekow wody przy zraszaniu ich powierzchni wodq w ilosci 120 1 na 1 h i 1 m2 powierzchni przy
roznicy cisnien Ap = 200 Pa, tzn. powinny spdniac wymagania klasy 5A wg PN-EN 12208:2001.
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3.5.8. IzolacyjnosC akustyczna. IzolacyjnosC akustycznqwtasciwq okien i d m i balkonowych
systemu KBE@ szczelnych (bez szczelin infiltracyjnych i elementow rozszczelniajqcych) oraz
rozszczelnionych (z wykonanymi szczelinami infiltracyjnymi lub z zastosowanymi elementami
rozszczelniajqcymi), oszklonych szybami zespolonymi jednokomorowymi 4+4/16 (z przestrzeniq
miedzyszybowqwypelnionq argonem), podano w tablicy 3.

Tablica 3
~ l a s y kacjal)
fi
Poz.

Typ okna

1

wg wskaini ka RM2) wg wskainika RAI3)
klasa OK1
klasa OK2
4
3
OK1- 29
OK2- 26
(31I RA, I 33)
(28I RA2130)

wg wskaini ka RW4)
klasa Rw
5
R, = 30
(302 R, 2 34)

2
Okna stale odmian KBE@AD
1
i KBE@Platynowe Okno
Okna otwierane i d m i
OK1- 29
OK2- 26
R, = 30
2
balkonowe odmiany KBE@AD (31I RAl I 33)
(28I RA2I 30)
(302 R, 2 34)
szczelne i rozszczelnione
Okna otwierane i d m i
OK2- 26
OK1- 29
balkonowe odmiany KBE@
R, = 30
3
(285 R
(31 I RAl I 33)
(305 R, 5 34)
, 5 30)
Platynowe Okno rozszczelnione
Okna otwierane i d m i
OK2- 29
OK1- 29
R, = 30
4
balkonowe odmiany KBE@
(31 2 RN533)
(31 2 RAl 2 33)
(302 R, 2 34)
Platynowe Okno - szczelne
Okna i d m i balkonowe odmian
OK2- 26
OK1- 29
R, = 30
5
KBE@System-70 mm
(28I R,Q 130)
(31I RAl I 33)
(30I R, 5 34)
i ~ a t u r a - ~ B E70
@
I)
w nawiasach podano zakres wartoSci wskainik6w objetych danq klasqwg lnstrukcji ITB 36912002
2, klasyfikacja podstawowa
3, klasyfikacja uzupelniajqca
4, klasyfikacja dodatkowa

W przypadku zastosowania innych rodzajow szyb zespolonych wartosci wskaznikow RA2,RA1i
Rw, (i klasy akustyczne) okien i d m i balkonowych nalezy ustalac na podstawie indywidualnych
badari przeprowadzonych wg PN-EN 20140-3:1999.

3.5.9. Nosnosc zgrzewanych naroiy ram. Nosnos6 zgrzewanych narozy ram Fmin,nie
powinna by6 mniejsza niz:
-

5408 N - w przypadku ramy oscieznicy z ksztaltownika 107,

-

3107 N - w przypadku ramy oscieznicy z ksztaltownika 306,

-

3692 N - w przypadku ramy oscieznicy z ksztaltownika 370,

-

7038 N - w przypadku ramy oscieznicy z ksztaltownika 371,

-

2601 N - w przypadku ramy oscieznicy z ksztaltownika 390,

-

3117 N - w przypadku ramy oscieznicy z ksztaltownika 407,

-

2229 N - w przypadku ramy oscieznicy z ksztaltownika 707,

-

2455 N - w przypadku ramy oscieznicy z ksztaltownika 908,
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2130 N - w przypadku ramy skrzydja z ksztaltownika 117,
6159 N - w przypadku ramy skrzydja z ksztaltownika 119,
3358 IV - w przypadku ramy skrzydja z ksztaltownika 315,
2783 N - w przypadku ramy skrzydja z ksztaltownika 317,
3314 N - w przypadku ramy skrzydja z ksztaltownika 318,
8293 N - w przypadku ramy skrzydja z ksztaltownika 373,
8285 N - w przypadku ramy skrzydja z ksztaltownika 374,
4259 N - w przypadku ramy skrzydja z ksztaltownika 375,
4259 N - w przypadku ramy skrzydja z ksztaltownika 376,
3121 N - w przypadku ramy skrzydja z ksztaltownika 377,
3392 N - w przypadku ramy skrzydja z ksztaltownika 395,
3553 N - w przypadku ramy skrzydja z ksztaltownika 396,
3319 N - w przypadku ramy skrzydja z ksztaltownika 415,
3332 N - w przypadku ramy skrzydja z ksztaltownika 417,
5047 N - w przypadku ramy skrzydja z ksztaltownika 713,
7841 N - w przypadku ramy skrzydja z ksztaltownika 714,
9290 N - w przypadku ramy skrzydja z ksztaltownika 715,
3066 N - w przypadku ramy skrzydja z ksztaltownika 717,
3082 N - w przypadku ramy skrzydla z ksztaltownika 918.

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT

Okna i d m i balkonowe z ksztaltownikow z nieplastyfikowanego PVC systemu KBE' powinny
by6 pakowane, przechowywane i transportowane zgodnie z PN-B-05000:1996.
Do dostarczanych odbiorcy okien i d m i balkonowych powinna by6 dojqczona informacja
zawierajqca co najmniej nastepujqce dane:
-

nazwe i adres producenta,

-

identyfikacje wyrobu zawierajqcq nazwe systemu, odmiane,

-

numer Aprobaty Technicznej ITB (AT-15-598812006),

-

numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,

-

dane identyfikujqce oszklenie oraz okreslajqce wspdczynnik przenikania ciepia wg p. 3.5.5 i
klasy akustyczne wg p. 3.5.8,

-

klase ksztaltownikow z nieplastyfikowanego PVC z uwagi na grubosc scianek wg PN-EN
12608:2004,

-

w przypadku okien szczelnych - inforrnacjq: ,,okna szczelne ptzeznaczone do stosowania
wylqcznie w pomieszczeniach z nawiewnq wentylacjq mechanicznq lub z odpowiednimi
utzqdzeniami nawiewnymi",

-

znak budowlany.
Sposob oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien by6 zgodny z rozpotzqdzeniem

Ministra lnfrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 19812004,
poz. 2041).

5. OCENA ZGODNOSCI

5.1. Zasady ogolne
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 9212004, poz. 881), wyroby, ktorych dotyczy nir~iejszaAprobata
Techniczna, mogq by6 wprowadzane do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robot budowlanych
w zakresie odpowiadajqcym ich wlasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli producent
dokonal oceny zgodnosci, wydal krajowq deklaracjq zgodnosci z Aprobatq Technicznq ITB AT-15598812006 i oznakowal wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowiqzujqcymi ptzepisami.
Zgodnie z rozpotzqdzeniem Ministra lnfrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 19812004, poz. 2041) oceny zgodnosci okien i dtzwi balkonowych systemu

KBE@z AprobatqTechnicznq ITB AT-1 5-598812006 dokonuje Producent, stosujqc system 3.
W przypadku systemu 3 oceny zgodnosci, Producent moze wystawiC krajowq deklaracjq
zgodnosci z Aprobatq Technicznq ITB AT-15-598812006 na podstawie:
a) wstqpnego badania typu przeprowadzonego ptzez akredytowane laboratorium,
b) zakladowej kontroli produkcji.
5.2. Wstqpne badanie typu
Wstqpne badanie typu jest badaniem potwierdzajqcym wymagane wlasciwosci technicznouzytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu.
Wstqpne badanie typu okien i dtzwi balkonowych systemu KBE@obejmuje:
a) dopuszczalne odchylki wymiarow,
b) odpornoSC1naobciqzenie wiatrem,
c) ptzepuszczalnosC powiettza,
d) wodoszczelnosC,
e) izolacyjnosC akustycznq,

f)

izolacyjnosC cieplnq.
Badania, ktore w procedurze aprobacyjnej byly podstawq do ustalenia wlasciwosci

techniczno-uiytkowych, stanowiq wstqpne badanie typu w ocenie zgodnosci okien i drzwi
balkonowych systemu KBE@produkowanych przez wszystkich producentow, z wyjqtkiem badan
wg p. 5.4.2, ktore powinny byc wykonywane przez kazdego producenta przy rozpoczqciu
produkcji.
5.3. Zakladowa kontrola produkcji
Zakladowa kontrola produkcji obejmuje:
1) specyfikacjq i sprawdzanie wyrobow skladowych stosowanych w oknach i drzwiach
balkonowych,
2) kontrolq i badania w procesie wytwarzania oraz badania gotowych wyrobbw (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 zmierzajqcych do

uzyskania wyrobow

o

wymaganych

wlasciwosciach.
Wlasciwosci techniczne wyrobow skladowych stosowanych w oknach i drzwiach
balkonowych powinny byc potwierdzone deklaracjami zgodnosci w przypadku wyrobow
podlegajqcych wymaganiom ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr
9212004, poz. 881), a w przypadku pozostalych wyrobow

- swiadectwami technicznymi

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

ksztaltowniki z PVC,

-

ksztaltowniki stalowe wzmacniajqce,

-

okucia,

-

uszczelki,

-

szyby.
W procesie wytwarzania powinny by6 sprawdzane nosnosci zgrzewanych narozy ram

oscieznic i skrzydel, z cz~stotliwosciqzgodnq z ustalonym planem badan, ale nie rzadziej niz dla
kazdej partii wyrobow.
Kontrola produkcji powinna zapewniak, ze okna i d m i balkonowe s q zgodne z Aprobatq
Technicznq ITB AT-15-598812006. Wyniki kontroli produkcji powinny by6 systematycznie
rejestrowane. Zapisy rejestru powinny potwierdzae, i e wyroby spelniajq kryteria oceny zgodnosci.
Kazda partia wyrobow powinna by6 jednoznacznie zidentyfikowana w rejestrze badan.
5.4. Badania gotowych wyrobow
5.4.1. Program badan. Program badan obejmuje:
a) badania wstqpne pelne,

b) badania biezqce,
c) badania okresowe.
5.4.2. Badania wstepne pelne. Badania wstepne pelne obejmujq sprawdzenie:

a) przepuszczalnoscipowietrza,
b) wodoszczelnosci,
c) odpornosci na obciqzenie wiatrem,
d) sztywnosci skrzydet na obciqzenia statyczne dzialajqce w ich ptaszczyznie.
5.4.3. Badania bieiqce. Badania biezqce obejmujq sprawdzenie:

a) jakosci wykonania,
b) odchylek wymiarow,
c) sprawnosci dzialania skrzydel i wartosci sil operacyjnych.
5.4.4. Badania okresowe. Badar~iaokresowe obejmujq sprawdzenie:

a) odpornosci na obciqzenie wiatrem,
b) przepuszczalnosci powietrza,
c) wodoszczelnosci.
5.5. Czestotliwosc badan

Badania wstepne pelne powinny by6 przeprowadzone przy rozpoczqciu produkcji.
Badania biezqce powinny byc prowadzone zgodnie z ustalonym planem badan, ale nie
rzadziej niz dla kazdej partii wyrobow. WielkosC partii powinna bye okreslona w dokumentacji
zakladowej kontroli produkcji.
Badania okresowe powinny by6 wykonywane nie rzadziej niz raz na 1,5 roku.
Badania wstqpne pelne i okresowe powinny by6 ptzeprowadzone na elementach probnych,
ktore zostaly sprawdzone w zakresie:

- jakosci wykonania,
-

odchylek wymiarow,

-

sprawnosci dzialania sktzydel i wartosci sil operacyjnych,

-

nosnosci zgrzewanych narozy ram oscieznic i skrzydel.
5.6. Metody badan
5.6.1. Sprawdzenie jakosci wykonania. Jakosc wykonania nalezy sprawdzik zgodnie z PN-

88lB-100851A2, a wyniki porownac z wymaganiami niniejszej Aprobaty Technicznej.
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5.6.2. Sprawdzenie wymiarow. Sprawdzenie wymiarow nalezy wykonywac zgodnie z PN-

88/B-10085/A2, a wyniki pomiarow porownac z wymaganiami niniejszej Aprobaty Technicznej.
5.6.3. Sprawdzenie odpornosci na obciqzenie wiatrem. Badanie nalezy wykonac wg PN-

EN 12211:2001, a wyniki porownak z wymaganiami okreslonymi w p. 3.5.1.
5.6.4. Sprawdzenie sprawnosci dzialania skrzydel oraz wartosci sil operacyjnych.

Badania nalezy wykonak wg PN-EN 12046-1:2005 lub wg metod okreslonych w p. 5.6.4.1

t

5.6.4.3,

w nastepujqcym zakresie:
a) sprawdzenie sprawnosci dziafania skrzydla, zgodnie z przeznaczeniem, przy wykonywaniu
czynnosci otwierania, obrotu i zamykania skrzydla,
b) oznaczenie sily niezbednej do uruchomienia okucia zamykajqcego (zasuwnica, okucia
obwodowe, zakretki, zamykacz) przy otwieraniu i zamykaniu skrzydla,
c) oznaczenie sily wymaganej do poruszania skrzydfem w kierunku otwierania z pdozenia w
pozycji przymknietej do petnego rozwarcia lub uchylenia.
Wyniki badah nalezy porownac 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 przesunqc mechanizm okucia zamykajqcego do
pozycji "otwarte". Skrzydfo otworzyC do pozycji petnego rozwarcia lub uchylenia, a nastepnie
ponownie zamknqc. Probe sprawnosci dzialania skrzydla nalezy wykonak trzykrotnie.
5.6.4.2. Oznaczenie sily niezbednej do uruchomienia okucia zamykajqcego przy
otwieraniu i zamykaniu skrzydla. Przy oznaczaniu sily nalezy:

a) zespolic dynamometr z klamkq lub diwigniq okucia zamykajqcego i w wyniku dziafania sily
dokonac obrotu klamki lub diwigni do pozycji petnego otwarcia okucia, dokonujqc odczytu
wskazania dynamometru w N,
b) z pozycji petnego otwarcia okucia dokonac obrotu klamki lub diwigni do pozycji petnego
zamkniecia okucia i odczytak wskazania dynamometru w N.
Czynnosci wg poz. a) i b) nalezy wykonac trzykrotnie zwracajqc uwage, aby kierunek
przylozonej sily w czasie jej dzialania byl prostopadly do osi klamki lub diwigni okucia
zamykajqcego. Wynik badania stanowi srednia wartosc sily z przeprowadzonych trzech pomiarow.
5.6.4.3.

Oznaczenie sily wymaganej do poruszania skrzydlem okiennym lub

balkonowym w kierunku otwierania. Przy oznaczaniu sily naleiy postepowac w sposob

nastepujqcy:
a) przy uchwycie odryglowanego (okucie zamykajqce w pozycji otwartej) lecz przymknietego
(stykajqcego sie z oscieznicq) skrzydla zaczepic uchwyt dynamometru,

b) ciqgnqc za przeciwlegiy uchwyt dynamometru do uzyskania pdnego rozwarcia lub uchylenia
skrzydla okiennego lub balkonowego i dokonac odczytu wskazan maksymalnej wartosci siiy
wyrazonej w N.
Czynnosci wg poz. a) i b) nalezy wykonac trzykrotnie.
Wynik badania stanowi maksymalna sila z trzech pomiarow wykonywanych oddzielnie dla
kazdego skrzydla w wyrobie.
5.6.5. Sprawdzenie sztywnosci skrzydet na obcieenia statyczne silq skupionq
112005, a wyniki
dzialajqcq w plaszczyinie skrzydla. Badania nalezy wykonywac wg ZUAT-151111.I
porownak z wymaganiami okreslonymi w p. 3.5.3.
5.6.6. Sprawdzenie przepuszczalnosci powietrza. Badanie nalezy wykonac wg PN-EN
1026:2001, a nastqpnie obliczyc wspdczynnik infiltracji powietrza (a) wg wzoru (2).

gdzie:
a

-

ilosc powietrza, jaka przeniknie w ciqgu 1 h przez 1 m szczeliny okna lub drzwi
balkonowych przy roznicy cisnien 1 daPa, m31(m.h.da~a2/3)

Vo

-

zmierzona ilosc powietrza przeplywajqcego przez szczeliny okna lub d m i balkonowych
w warunkach normalnych (temperatura 20°C, cisnienie 101,3 kPa) i przy okreslonej
roznicy cisnien w ciqgu 1 h, m31h,

I

- dlugosc obwodu wewnqtrznych szczelin przylgowych okna lub d m i balkonowych, m,

Ap - wartosci roznicy cisnieri, daPa.

Z wyliczonych wartosci wsp&czynnika infiltracji powietrza "a" dla poszczegolnych poziomow

roznicy cisnieh do 300 Pa nalezy obliczyc wartosc sredniq dla badanego wyrobu.
Wyniki badan nalezy por6wnaC z wymaganiami okreslonymi w p. 3.5.6.
5.6.7. Sprawdzenie wodoszczelnosci. Badanie ndlezy wykonac metodq A wg PN-EN
1027:2001, a wyniki porownac 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 RAII RA2i Rwnalezy obliczac wg PN-EN IS0 7171:1999.

5.6.9. Sprawdzenie nosnosci naroiy ram. Badania nosnosci zgrzewanych narozy ram
oscieznic i skrzydel nalezy wykonywac wg PN-EN 514:2002, a wyniki porownac z wymaganiami
okreslonymi w p. 3.5.9.
5.7. Pobieranie probek do badan
Badania wstepne pelne i okresowe wykonuje sie na 1 probce wyrobu odmiany KBE@AD lub

KBE@Platynowe Okno i oddzielnie na 1 probce wyrobu odmiany KBE@System-70 lub Natura- KBE@
70.
5.8. Ocena wynikow badan
Wyprodukowane wyroby nalezy uznac za zgodne z wymaganiami, jezeli wszystkie wyniki
badan s q pozytywne.

6. USTALENlA FORMALNO-PRAWNE

6.1. Niniejsza Aprobata zastepuje Aprobate Technicznq ITB AT-15-598812005.
6.2. Aprobata Techniczna ITB AT-15-598812006 jest

dokumentem stwierdzajqcym

przydatnosc okien i drzwi balkonowych systemu KBE@z ksztattownikow z nieplastyfikowanego PVC
do stosowania w budownictwie w zakresie wynikajqcym 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 9212004, poz. 881), wyroby, ktorych dotyczy niniejsza Aprobata
Techniczna, mogq byc wprowadzane do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robot budowlanych
w zakresie odpowiadajqcym ich wlasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli producent
dokonal oceny zgodnosci, wydal krajowq deklaracje zgodnosci z Aprobatq Technicznq ITB AT-15598812006 i oznakowal wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami.
6.3. Niniejsza Aprobata Techniczna stanowi dokument odniesienia do oceny zgodnosci
wyrobow produkowanych przez firmy, ktore uzyskaly od firmy PROFINE Polska Sp. z

0.0.

prawo

do produkowania okien i drzwi balkonowych, objetych Aprobatq, oraz oznaczania wyrobow
znakiem towarowym systemu KBE@.
6.4. Aprobata Techniczna nie narusza uprawnien wnioskodawcy wynikajqcych z przepisow o
ochronie wlasnosci przemyslowej, a w szczegolnosci obwieszczenia Prezesa Rady Ministrow z dnia
17 marca 1993 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 19 pazdziernika
1972 r. o wynalazczosci (Dz. U. nr 26, poz.117). Zapewnienie tych uprawnien nalezy do obowiqzkow
producenta.
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6.5. ITB wydajqc Aprobate Technicznq nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne

naruszenie praw wylqcznych i nabytych.
6.6. Aprobata Techniczna nie zwalnia producenta okien i d m i balkonowych systemu KBE@

od odpowiedzialnosci za prawidlowq jakosc wyrobow objetych Aprobatq, a wykonawcow robot
budowlanych od odpowiedzialnosci za prawidlowqjakosc ich wbudowania.
6.7. W tresci wydawanych prospektow i ogloszen oraz innych dokumentow zwiqzanych z

wprowadzaniem do obrotu i stosowania w budownictwie okien i d m i balkonowych systemu KBE@z
ksztaltownikow z nieplastyfikowanego PVC nalezy zamieszczaC informacje o udzielonej tym wyrobom
Aprobacie Technicznej ITB AT-15-598812006.

Aprobata Techniczna ITB AT-1 5-598812006 jest wazna do 6 pazdziernika 201 1 r.
Waznosc Aprobaty Technicznej ITB moze by6 przedluzona na kolejne okresy, jezeli jego
Wnioskodawca lub formalny nastepca wystqpi w tej sprawie do lnstytutu Techniki Budowlanej z
odpowiednim wnioskiem, nie pozniej jednak niz 3 miesiqce przed uplywem terminu waznosci
Aprobaty.

INFORMACJE DODATKOWE

Normy i dokumenty miqzane

PN-77lB-02011

Obciqzenia w obliczeniach statycznych. Obciqienie wiatrem

PN-B-02151-3:1999

Akustyka budowlana. Ochrona przed haiasem w budynkach. lzolacyjnosd
akustyczna przegrod

w budynkach oraz izolacyjnoSd akustyczna

elementow budowlanych. Wymagania

PN-B-05000:1996

Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transporf

PN-88lB-10085

Stolarka budowlana. Okna i d m i . Wymagania i badania

PN-88lB-10085lA2

Stolarka budowlana. Okna i d m i . Wymagania i badania (Zmiana A2)

PN-EN 514:2002

Ksztaitowniki z niezmiqkczonego poli(ch1orku winylu) (PVC-U) do
produkcji okien i dtzwi. Oznaczanie wyttzymalosci zgtzewanych narozy i
polqczeri w ksztalcie T

PN-EN 1026:2001

Okna i dtzwi. PtzepuszczalnosC powietrza. Metoda badania

PN-EN 1027:2001

Okna i dtzwi. WodoszczelnosC. Metoda badania

PN-EN 1279-212004

Szklo w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne. Czqsc 2:
Dlugotrwala metoda badania i wymagania dotyczqce przenikania wilgoci

PN-EN 12208:2001

Okna i dtzwi. WodoszczelnosC. Klasyfikacja

PN-EN 12210:2001

Okna i dtzwi. OdpornosC na obciqzenie wiatrem. Klasyfikacja

PN-EN 12211:2001

Okna i dtzwi. OdpornosC na obciqzenie wiatrem. Metoda badania

PN-EN 12608:2004

Ksztaitowniki z nieplastyfikowanego poli(ch1orku winylu) (PVC-U) do
produkcji okien i dtzwi. Klasyfikacja, wymagania i metody badari

PN-EN 20140-311999

A kustyka. Pomiary izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej

elementow

budowlanych.

Pomiary

laboratoryjne

izolacyjnosci od diwiqkow powiettznych elementow budowlanych
PN-EN IS0 717-1 11999 Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementow budowlanych. lzolacyjnosC od diwiqkow
p owietrznych
Okna i drzwi balkonowe z ksztaitownikow z nieplastyfkowanego
polichlorku winylu (PVC-U), z ksztaitownikow aluminiowych lub z drewna
warstwowo-klejonego
DIN 7863

Nichtzellige Elastomer-Dichtprofile im Fenster und Fassadenbau

RAL-GZ 71611

Kunststoff-Fenster. Giitesicherung. Abschnitt I: Kunststoff-Fensterprofile

lnstrukcja ITB 183

Wytyczne projektowania i wykonywania ptzeszklen z szyb zespolonych

lnstrukcja ITB 224

Wymagania techniczno-uzytkowe dla lekkich scian oslonowych w
budownichvie ogolnym

Raporty z badan i oceny
1. Praca badawcza. Badania aprobacyjne okien i d m i balkonowych z wysokoudarowego PVC
systemu KBE AD i MD - Zakjad Badah Lekkich Prregrod i Prreszklen ITB, NL-2051lN02
2. Badania aprobacyjne okien z nieplastyfkowanego PVC systemu KBE-70 mm - Zakjad Badan
Lekkich Prregrod i Prreszklen ITB, NL-2050102
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3. Praca badawcza. Badania aprobacyjne profili z wysokoudarowego PVC systemu KBE AD 70 mm

- Zaklad Badan Lekkich Przegrod i Przeszklen ITB, NL-2941lN04
4. Praca badawcza. Badania aprobacyjne okien i drzwi balkonowych z wysokoudarowego PVC
systemu KBE AD w klasie B profili

- Zaklad

Badan Lekkich Przegrod i Przeszklen ITB, NL-

2947lNO4
5. Badania i ocena techniczna ksztaitownikow okiennych z PVC-U biaiych foliowanych foliq
RENOLIT marki PROFINE systemu TROCAL~InnoNova-70.A5 GreenLine i KBE@ - Zaklad
Badan Lekkich Przegrod i Przeszklen ITB, NL-3640lA105
6. Badania aprobacyjne okien i dtzwi balkonowych z ksztaitownikow z PVC-U biaiych okleinowanych
marki PROFINE systemu TROCAL~InnoNova-70.A5 GreenLine i KBE@ - Zaklad Badan Lekkich
Przegrod i Przeszklen ITB, NL-3643lN05
7 . Badania i opinia techniczna dotyczqca ksztaitownikow z PVC-U biaiych i biaiych foliowanych
systemu KBE AD produkcji firmy PROFINE Polska Sp. z 0.0. z Wrociawia /Badania materiaiowe/

- Zaklad Badan Lekkich Przegrod i Przeszklen ITB, NL-3908lNLL-194lMl2006
8. Badania i ocena techniczna dotyczqca ksztaitownikow z PVC-U biaiych oraz biaiych
okleinowanych foliq RENOLIT systemu KBE@i K ~ M M E R L I N GEUROFUTUR
~
- Zaklad Badan
Lekkich Przegrod i Przeszklen ITB, NL-3908lA106
9. Badania aprobacyjne okien i d m i balkonowych z PVC-U marki PROFINE systemu KBE@AD z
now0 wprowadzanych ksztaitownikow z PVC-U - Zaklad Badan Lekkich Przegrod i Przeszklen
ITB, NL-3920lN06
10. Obliczenia wspdczynnika ptzenikania ciepia okien i dtzwi balkonowych systemu KBE AD i KBE
MD firmy KBE POLSKA TWORZYWA SZTUCZNE Sp. z

0.0.

do aprobaty technicznej - Zaklad

Fizyki Cieplnej ITB, NL-2051102
11. Obliczenia wsp&zynnika ptzenikania ciepia okien i dtzwi balkonowych systemu KBE 70 firmy
systemu KBE POLSKA TWORZYWA SZTUCZNE Sp. z

0.0.

do aprobaty technicznej - Zaklad

Fizyki Cieplnej ITB, NL-2050102
12. Obliczenia wspdczynnika ptzenikania ciepia okien i dtzwi balkonowych z ksztaitownikow PVC
systemu KBE SYSTEM 70 mm firmy KBE POLSKA do nowelizacji Aprobaty Technicznej- Zaklad
Fizyki Cieplnej ITB, NL-2947lN2004
13. Obliczenia wspdczynnika ptzenikania ciepia okien i dtzwi balkonowych systemu NATURA-KBE
70 do Aprobaty Technicznej - Zaklad Fizyki Cieplnej ITB, NF-0594lN2006
14. Okreslenie (na podstawie badah) izolacyjnosci akustycznej wiasciwej okien i dtzwi balkonowych z
ksztaitownikow z wysokoudarowego PVC systemu KBE AD i MD oraz dane wyjSciowe (w
zakresie zagadnien akustycznych) do Aprobaty Technicznej - Zaklad Akustyki ITB, NL-2051102
(LA-96212003)
15. Aprobacyjne badania akustyczne okien i d m i balkonowych wykonanych z wysokoudarowego
PVC systemu K B E 7 0 - Zaklad Akustyki ITB, NL-2050lN02 (LA-954103)

AT- 15-5988/2006

24/72

16. OkreSlenie i ocena izolacyjnosci akustycznej wlasciwej okien wykonanych z profili z
wysokoudarowego PVC systemu KBE SYSTEM-70 mm oraz dane wyjSciowe do nowelizacji
Aprobaty TechnicznejA T-15-5988/2003 - Zaklad Akustyki ITB, NL-29471N2004 (LA-114312004)
17. Okreslenie i ocena izolacyjnoSci akustycznej okien i drzwi balkonowych systemu KB€@oraz
opracowanie danych do nowelizacji Aprobaty Technicznej AT-15-598W2005

- Zaktad Akustyki

ITB, NL-3920lN2006 (LA-136212006)
18. Atest Higieniczny HWB/0212/01/2005 - Panstwowy Zaktad Higieny w Warszawie
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Rys. 29. Przekroje ksztaltownikow z nieplastyfikowanego PVC odmiany KBE@Platynowe Okno
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Rys. I.
Przekroje przez oscieznicq okna stalego
a) odrr~ianyKBE@AD (wersja A), b) odmiany KBE@Platynowe Okno

,
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Rys. 2. Przekroj przez oscieznice i skrzydlo okna otwieranego odmiany KBE@AD (wersja A)
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Rys. 3. Przekroj przez oscieznice i skrzydlo okna otwieranego odmiany KBE@AD (wersja B)

Rys. 4. Przekroj przez slupek stab okna dwudzielnego (Slemie okna dwurzedowego)
odmiany KBE@AD (wersja A)

Rys. 5. Przekroj przez slupek ruchomy okna dwudzielnego odmiany KBE@AD (wersja A)
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Rys. 6. Przekroj przez oscieznicq i skrzydlo okna otwieranego
odmiany KBE@Platynowe Okno

32/72

Rys. 7. Przekr0.j przez slupek stab okna dwudzielnego (slemie okna dwurzedowego)
odmiany KBE@Platynowe Okno

Rys. 8. Ptzekroj ptzez stupek ruchomy okna dwudzielnego odmiany KBE@Platynowe Okno
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Rys. 9. Przekroje przez oscieznicq okna stalego
a) odmiany KBE@System-70 mm, b) Natura KBE@70
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Rys. 10. Przekroj przez oscieznicq i skrzydlo okna otwieranego

odmiany KBE' System-70 mm

OFOH"
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Rys. 11. Przekroj przez oscieznice i skrzydlo okna otwieranego
odmiany KBE' System-70 mm

3 7/72

OFOH@

AT- 15-598812006

Rys. 12. Przekrqi przez slupek staly okna dwudzielnego (Slemiq okna dwurzqdowego)
odmiany KBE@System-70 mm
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Rys. 13. Przekroj p m z slupek ruchomy okna dwudzielnego

odmiany KBE@System-70 mm
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Rys. 14. Przekroj p m z oscieznicq i skrzydlo okna otwieranego
odmiany Natura KBE@70

40172

Rys. 15. Przekroj przez oscieznice i skrzydlo okna otwieranego
odmiany Natura KBE@70
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Rys. 16. Przekroj przez slupek stab okna dwudzielnego (Slemie okna dwurzedowego)
odmiany Natura KBE@70
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Rys. 17. Przekroje ksztaltownikow z nieplastyfikowanego PVC odmiany KBE@AD (wersja A)
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oscieznica 63 mm
art.nr 707

Rys. 18. Przekroje ksztaltownikow z nieplastyfikowanego PVC odmiany KBE@AD (wersja A)

skrzydlo 105 rnm
art.nr 119

skrzydlo 77 m m
art.nr 315
Rys. 19. Przekroje ksztaltownikow z nieplastyfikowanego PVC odmiany KBE@AD (wersja A)

skrzydlo 77 mm
art.nr 317

skrzydlo 82 mm
art.nr 318
Rys. 20. Przekroje ksztaltownikow z nieplastyfikowanego PVC odmiany KBE@AD (wersja A)

Rys. 21. Przekroje ksztaltownikow z nieplastyfikowanego PVC odmiany KBE@AD (wersja A)

Rys. 22. Przekroje ksztattownikow z nieplastyfikowanego PVC odmiany KBE@AD (wersja A)

Rys. 23. Przekroje ksztaltownikow z nieplastyfikowanego PVC odmiany KBE@AD (wersja A)

OFOH@
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stupek 87 mm
art.nr 337 R

st1.1pekruchomy 44 mm
art.nr 134

Rys. 24. Przekroje ksztattownikow z nieplastyfikowanego PVC odmiany KBE@AD (wersja A)

slupek I16 mm
art.nr 732

Rys. 25. Przekroje ksztaltownikow z nieplastyfikowanego PVC odmiany KBE@AD (wersja A)

s i ~ ~ p eruchomy
k
65 mm
art.nr 734

siupek ruchomy 65 mm

Rys. 26. Przekroje ksztattownikow z nieplastyfikowanego PVC odmiany KBE@AD (wersja A)

szczeblina 68 mm
art.nr SP 135

szczeblina 68 mm
art.nr SP 531

Rys. 27. Przekroje ksztattownikow z nieplastyfikowanego PVC odmiany KBE@AD (wersja A)

Rys. 28. Przekroje ksztattownikowz nieplastyfikowanego PVC odmiany KBE@AD (wersja B)

oscieznica 63 mm
art.nr 407

skrzydto 77 mm
art-nr 415

Rys. 29. Przekroje ksztattownikow z nieplastyfikowanego PVC odmiany KBE@Platynowe Okno

Rys. 30. Przekroje ksztaltownikow z nieplastyfikowanego PVC odmiany KBE@Platynowe Okno
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oscieinica 69 mm
art.nr 371

Rys. 31. Przekroje ksztattownikow z nieplastyfikowanego PVC odmiany KBE@System-70 mm

OFOH@
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skrzydlo 80 mm
art.nr 375

skrzydlo p6klicowane 80 mm
art.nr 376

Rys. 32. Przekroje ksztaltownikow z nieplastyfikowanego PVC odmiany KBE@System-70 mm

OFOH@
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skrzydlo potzlicowane 71 mm
art.nr 377

skrzydlo 106 mm
art.nr 373
Rys. 33. Przekroje ksztaltownikdw z nieplastyfikowanego PVC odmiany KBE@System-70 mm

slupek staly 82 mm
art.nr 380

Rys. 34. Przekroje ksztaltownikow z nieplastyfikowanego PVC odmiany KBE@System-70 mm

szczeblina 68 mm
art.nr SP 368
Rys. 35. Przekroje ksztattownikow z nieplastyfikowanego PVC odmiany KBE@System-70 mm

slupek 105 mm
art.r~r 382

1

*
\D

385

slupek ruchomy 64 mm
art.nr 385
Rys.

Przekroje ksztattownikow z nieplastyfikowanego PVC odmiany KBE@

rnm
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Rys. 37. Przekroje ksztaltownikow z nieplastyfikowanego PVC odmiany Natura KBE@70

slupek 82 rnm
art-nr 392

Rys. 38. Przekroje ksztaltownikow z nieplastyfikowanego PVC odmiany Natura KBE@70
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wzmocnienie
art.nr 200
I X = 1,7cm4

wzmocnienie
art.nr 201
Ix = 3,l cm4
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wzmocnienie
art.nr 203
Ix = 1,6 cm4

wzmocnienie
art.nr 205
Ix = 7,l cm4

wzmocnienie
art.nr 210
IX = I,3 cm4

wzmocnienie
art.nr 214
IX = 2,0cm4

wzmocnienie
art.nr 215
Ix = 2,85 cm4

Rys. 39. Przekroje stalowych ksztaltownikow wzmacniajqcych

wzmocnienie
art.nr 217
Ix = 3,O cm4

wzmocnienie
art.nr 604
Ix = 3,6 cm4

wzmocnienie
art.nr 610
ix = 2,4 cm4

wzmocnienie
art.nr 219
lx = 7,s cm4

wzmocnienie
art.nr 605
Ix = 1,8 cm4

wzmocnienie
art.nr 602
Ix = 2.3 cm4

wzmocnienie
art.nr 606
Ix = I,3 cm4

wzmocnierr ie
art.nr 612
IX = 4,s cm4

Rys. 40. Przekroje stalowych ksztaltownikow wzmacniajqcych

wzmocnienie
art.nr 613
Ix = 3,O cm4

wzmocnienie
art.nr 619
IX = 5,7 cm4

wzmocr~ienie
art.nr S 302520
Ix = 2,35 cm4

wzmocnienie
art.nr 617
Ix = 2,7 cm4

wzmocnienie
art.nr 634
Ix = 2,8 cm4

wzmocnienie
art.nr 627
lx = 1$9cm

Rys. 41. Przekroje stalowych ksztaltownikow wzmacniajqcych

wzmocnienie
art.nr S 3702
Ix = 2,5 cm4

wzmocnienie
art.nr S 377249
Ix = 3,l cm4

wzmocnienie
art.nr S 3703
IX = 3,4 cm4

wzmocnienie
arl.nr 606
lx = 1,3 cm4
40
*.......................... .
.
.

wzmocnienie
art-nr S 3772
Ix = 2,4 cm4

wzmocnienie
art.nr 634
Ix = 2,8 crn4

........................................
-1

wzmocnienie
art.nr 604
Ix = 3,6 cm4

wzmocnienie
art.nr S 604025
IX = 12,l cm4

Rys. 42. Przekroje stalowych ksztaltownikow wzmacniajqcych
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listwa przyszybowa
art.nr 012.04

listwa przyszybowa
art.nr 016.04

listwa przyszybowa
art.nr 029.04

listwa przyszybowa
art.nr 072.04

listwa przyszybowa
art.nr 076.04

listwa przyszybowa
art.nr 096.04

listwa przyszybowa
art.nr 412.04

listwa przyszybowa
art.nr 416.04

listwa przyszybowa 20 mm
art.nr 320.04

Rys. 43. Przekroje ksztaltownikow listew przyszybowych do szyb o grubosci 24 mm
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Rys. 44. Przekroje uszczelek osadczych do szyb o grubosci 24 mm

(DP 7 i 255 - zewnqtrzna, DO4 - wewnqtrzna)

Rys. 45. Przekroje uszczelek przylgowych (DP 7 - zewnqtrzna,

DP 6 - wewnqtrzna, 227 - zewnqtrzna i wewnqtrzna)

Rys. 46. Przekroje uszczelek plaskich
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fabryczr~iewprowadzona
uszczelka osadcza
wewnetrzna
xxx.04

fabrycznie wprowadzona
uszczelka osadcza
zewnetrzna

fabrycznie wprowadzona
uszczelka przylgowa
zewnetrzna
art.nr xxx.07
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profile skrzydel

w
profile oscieinic

fabrycznie wprowadzona
uszczelka przylgowa
wewnetrzna
art.nr x x x . 6 ~

w

fabrycznie wprowadzona
uszczelka przylgowa
zewngtrzna

n

uszczelka przylgowa
art.nr xxx.77

profile slupkow stalych

profile slupkow
ruchornych

Rys. 47. Rodzaje uszczelek termozgrzewalnych osadzanych fabrycznie w ksztaltownikach
tworzywowych oraz sposob oznaczania ksztaltownikow dostarczanych tqcznie z uszczelkami

wymiary (250 x 43) rnrn dla REGEL-air RA 58AD
wymiary (250 x 45) rnrn dla REGEL-air RA 70AD

DlugosC przylgi
zewnqtrznej skrzydla,
mm

I
I
I

llosC elementow
rozszczelniajqcych
I

DlugosC wyciqtej
uszczelki w przyldze
zewnqtrznej oscieinicy,
mm

do 2500
1 sztuka')
20 crn
2501 do 5000
2 sztuki
40 crn
5001 do 7500
3 sztuki
60 crn
4 sztuki
7501 do1000
80 crn
1 sztukq stanowi polowa zestawu, pokazanego na powyiszym rysunku

I
I
I

Rys. 48. Elementy REGEL-air (dwuczqsciowe zestawy elementow rozszczelniajqcych
dostarczane w komplecie z uszczelkq 179 P, zastqpujqcq
uszczelkq przylgowq wewnqtrznq w gornej poziomej przyldze skrzydta
na odcinku styku skrzydla z elementem rozszczelniajqcym)

