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POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

1.  PRZEDMIOT APROBATY

Przedmiotem Aprobaty Technicznej ITB s  drewniane drzwi wewn trzlokalowe systemu

Westag & Getalit, produkowane przez Westag & Getalit AG, 33375 Rheda - Wiedenbrück, Niemcy.

 Aprobata Techniczna obejmuje drzwi jednoskrzyd owe i dwuskrzyd owe (rys. 1 ÷ 9), pe ne

lub przeszklone, przylgowe lub bezprzylgowe, bez progu lub z progiem, z nad wietlem lub

przes on  lub bez, z o cie nicami drewnianymi (z MDF lub z p yty wiórowej) albo stalowymi, o wy-

miarach skrzyde  zgodnych z rys. 1, 2, 5 i 6.

Skrzyd a drzwi wewn trzlokalowych Westag & Getalit s  bezprzylgowe lub maj  przylgi na

trzech kraw dziach, o przekrojach zgodnych z rys. 3, 4, i 8. Grubo  skrzyd a drzwi wynosi 40 ÷

43 mm.

Rama skrzyd a drzwiowego Westag & Getalit wykonywana jest z p yty HDF o g sto ci nie

mniejszej ni  760 kg/m3 lub drewna litego lub klejonego z tarcicy iglastej o g sto ci nie mniejszej

ni  500 kg/m3 albo li ciastej o g sto ci nie mniejszej ni  450 kg/m3.

Wype nienie skrzyd a drzwiowego mog  stanowi  p yty wiórowe o g sto ci nie mniejszej ni

560 kg/m3 i/lub p yty MDF o g sto ci nie mniejszej ni  500 kg/m3 i grubo ci 38 ÷ 42 mm albo,

oklejone obustronnie laminatem HPL o grubo ci 0,3 ÷ 2,0mm lub fornirem z drewna naturalnego

albo wyko czone powierzchniowo foli  CPL, pow ok  malarsk  albo lakiernicz .

Przes ona górna jest zbudowana tak samo jak skrzyd o, a jej dolna kraw  mo e stanowi

górn  cz  o cie nicy.

Ramiaki i wype nienia skrzyd a s  sklejane za pomoc  kleju klasy trwa ci co najmniej D3

wg PN-EN 204:2002.

Przeszklenia drzwi wewn trzlokalowych Westag & Getalit wykonywane s  z szyb grubo ci

4 ÷ 16 mm, bezpiecznych lub hartowanych i osadzane przy pomocy przyszybowych listew

drewnianych lub z MDF, o przekrojach zgodnych z rys. 3, 4, 7 ÷ 10, oraz uszczelki profilowej firmy

Westag & Getalit albo silikonu.

W cz ci progowej mog  by  umieszczone uszczelki opadaj ce firmy Athmer lub Westag &

Getalit.

W drzwiach stosowane s  o cie nice:



AT-15-6144/2010 4/34
®

- drewniane blokowe z tarcicy iglastej o g sto ci nie mniejszej ni  500 kg/m3 albo li ciastej

o g sto ci nie mniejszej ni  450 kg/m3, o przekroju zgodnym z rys. 11 (mog  by

wyposa one w listwy maskuj ce, wykonane z tych samych materia ów co o cie nice),

- obejmuj ce z p yty wiórowej o g sto ci nie mniejszej ni  560 kg/m3, o przekroju zgodnym z

rys. 12,

- metalowe produkcji firmy Domoferm GmbH, zgodne z rys. 13 ÷ 16 i AT-15-4389/2008.

cie nice maj  uszczelki gumowe firmy Westag & Getalit lub firmy Domoferm GmbH,

o przekrojach zgodnych z rys. 11 ÷ 16.

Powierzchniowo o cie nice drewniane mog  by  wyko czone fornirem naturalnym lub

modyfikowanym, laminatem, foli  PCW, dekoracyjn  foli  papierow , pow okami lakierowymi lub

akrylowymi, a o cie nice stalowe pow okami lakierowymi lub akrylowymi.

Drzwi wewn trzlokalowe Westag & Getalit s  wyposa one w:

- dwa lub trzy zawiasy czopowe, wkr cano-wciskane, przykr cane lub wpuszczane, o co

najmniej klasyfikacji wg PN-EN 1935:2005:

2 7 2 0 1 X 0 7

- zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy z wk adk  lub bez wk adki albo azienkowy,

o co najmniej klasyfikacji wg PN-EN 12209:2005:

2 B - 0 0 A 3 H A 0 -

- klamki z tworzywa sztucznego, mosi ne lub aluminiowe albo ze stali nierdzewnej,

- rygiel skrzyd a sta ego - w drzwiach dwuskrzyd owych

oraz dodatkowo mog  by  wyposa one w samozamykacz, elektrozaczep, kratk  lub tuleje

wentylacyjne.

2.  PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA

Drzwi Westag & Getalit przeznaczone s  do budownictwa mieszkaniowego, zamieszkania

zbiorowego oraz u yteczno ci publicznej, jako drzwi wewn trzne, wewn trzlokalowe.

Stosowanie drzwi obj tych Aprobat  Techniczn  powinno odbywa  si  na podstawie doku-

mentacji technicznej obiektu, opracowanej zgodnie z obowi zuj cymi normami i przepisami

(w szczególno ci z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w spra-

wie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie - DzU Nr 109

z 2004 r., poz. 1156). Wbudowanie drzwi ich monta  i konserwacja powinny by  zgodne z instruk-

cj  producenta.
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3.  W CIWO CI TECHNICZNE. WYMAGANIA

3.1. Materia y

3.1.1. Drewno. Do wykonywania ram, ramiaków i szprosów skrzyde  drzwiowych z drewna

litego lub klejonego powinna by  stosowana tarcica iglasta o g sto ci nie mniejszej ni  500 kg/m3

lub li ciasta o g sto ci nie mniejszej ni  450 kg/m3. Jako  drewna powinna odpowiada

wymaganiom normy PN-EN 14221:2007. Wilgotno  drewna powinna wynosi  8  15 %.

3.1.2. Pó fabrykaty z drewna klejonego warstwowo. Pó fabrykaty z drewna klejonego

warstwowo, powinny by  wykonywane z materia ów spe niaj cych wymagania p. 3.1.1 i 3.1.6 oraz

powinny by  zaklasyfikowane do klasy formaldehydu E1 wg PN-EN 13986:2006.

Wilgotno  poszczególnych warstw drewna w pó fabrykacie klejonym warstwowo nie powinna

by  wi ksza ni  15 %. Ró nica wilgotno ci drewna mi dzy poszczególnymi warstwami w obr bie

przekroju pó fabrykatu nie powinna by  wi ksza ni  2 %.

Warstwy drewna w pó fabrykacie powinny by  dok adnie sklejone. Spoiny powinny by  ci e

i szczelne (wype nione klejem). Warstwowe po czenie drewna nie powinno ulega  rozdzieleniu po

spoinie podczas rozszczepienia próbek o d ugo ci 5 cm za pomoc  klina lub szerokiego d uta.

rednie wytrzyma ci pó fabrykatów na cinanie przy ciskaniu nie powinny by  mniejsze ni :

- 7,0 MPa po 7 dniach sezonowania próbek w klimacie normalnym (klimat normalny wg

PN-ISO 554:1996 i PN-EN 205:2005 to temperatura +20 C  2 C i wilgotno  wzgl dna po-

wietrza 65  5 % lub temperatura +23 C  2 C i wilgotno  wzgl dna powietrza 50  5 %),

- 2,0 MPa po 7 dniach sezonowania próbek w klimacie normalnym i 4 dniach moczenia

w wodzie o temperaturze +20 C  2 C.

3.1.3. P yty MDF i HDF. Ramiaki skrzyde  i p yciny skrzyde  drzwiowych s  wykonywane

z p yt pil niowych, formowanych metod  such .

yty MDF powinny mie  g sto  nie mniejsz  ni  500 kg/m3 oraz powinny spe nia

wymagania normy PN-EN 622-5:2007.

yty HDF stosowane na p yciny powinny mie  g sto  nie mniejsz  ni  760 kg/m3 oraz

powinny spe nia  poni sze wymagania:

- sp cznienie na grubo ci, po 24 h w wodzie, nie wi ksze ni  35 %,

- wytrzyma  na zginanie nie mniejsza ni  40 MPa,

- wytrzyma  na rozci ganie prostopadle do p aszczyzny nie mniejsza ni  0,70 MPa,

- modu  spr ysto ci przy zginaniu nie mniejszy ni  3000 MPa.



AT-15-6144/2010 6/34
®

3.1.4. P yty wiórowe. Ramiaki i wype nienia skrzyde  drzwiowych oraz o cie nice obejmuj ce

i listwy ozdobne o cie nic powinny by  wykonywane z p yt wiórowych zgodnych z p. 1. P yty

wiórowe powinny spe nia  wymagania normy PN-EN 312:2005 dla p yt typu P1 oraz powinny by

zaklasyfikowane do klasy formaldehydu E1 wg normy PN-EN 13986:2006.

3.1.5. Sklejka. Elementy ramy skrzyd a powinny by  wykonywane ze sklejki spe niaj cej

wymagania normy PN-EN 636:2005 dla sklejki typu EN 636-1, zaklasyfikowanej do klasy

formaldehydu E1 wg normy PN-EN 13986:2006.

3.1.6. Kleje. Do sklejania ram, czenia z ramiakami i wype nieniem powinny by  stosowane

kleje wodoodporne, spe niaj ce wymagania klasy trwa ci co najmniej D3, wg PN-EN 204:2002.

3.1.7. Szyby. Do szklenia skrzyde  drzwiowych powinny by  stosowane szyby spe niaj ce

wymagania PN-EN 572-5:1999 lub inne szyby dopuszczone do obrotu i stosowania.

3.1.8. Listwy przyszybowe. Listwy przyszybowe oraz sposoby osadzenia szyb powinny by

zgodne z rys. 3, 4, 7 ÷ 10.

3.1.9. Uszczelki. W o cie nicach drzwi powinny by  stosowane uszczelki przylgowe

wpuszczane, zgodne z p. 1.

3.1.10. O cie nice. cie nice powinny by  zgodne z p. 1.

3.1.11. Pow oki malarskie i lakierowe oraz pokrycia fornirem, laminatami, foli  PCW
lub papierow . Do wykonywania pow ok malarskich nale y stosowa  materia y wyko czeniowe

pozwalaj ce na uzyskanie pow ok g adkich, bez smug, zacieków, obcych wtr ce , spe niaj cych

wymagania podane w ZUAT-15/III/16/2007.

Przyczepno  pow ok do pod a powinna odpowiada  stopniowi 0 lub 1 wg PN-EN ISO

2409:2008.

Pokrycia skrzyde  lub o cie nic drzwi, wykonane z forniru, laminatów, folii z PCW lub

papierowych naklejanych na p yty MDF albo HDF powinny by  odporne na zarysowanie a ich

przyczepno  do pod a, sprawdzona wg PN-EN 311:2004, nie mo e by  mniejsza ni  0,6 MPa –

w przypadku zniszczenia próbki w obr bie pod a lub nie mniejsza ni  1,0 MPa – w przypadku

zniszczenia próbki w obr bie po czenia okleiny z pod em.
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3.2. Okucia i zamki

Stosowane okucia i zamki powinny by  zgodne z p. 1.

3.3. Wykonanie

Jako  wykonania i wyko czenia drzwi powinna by  zgodna z wymaganiami podanymi

w ZUAT-15/III.16/2007.

3.4. W ciwo ci techniczne drzwi

3.4.1. Wymiary. Wymiary drzwi powinny by  zgodne z p. 1. Odchy ki wymiarów skrzyde

drzwiowych powinny by  zgodne z wymaganiami normy PN-EN 1529:2001 dla klasy tolerancji 2.

Odchy ki wymiarów o cie nic oraz odchy ki wymiarów luzów wr bowych powinny by  zgodne

z wymaganiami podanymi w ZUAT-15/III.16/2007.

3.4.2. Kszta t skrzyd a (prostok tno  i p asko ). Kszta t skrzyd a, okre lany prostok -

tno ci  naro y oraz p asko ci  brzegów i naro y skrzyd a powinien spe nia  poni sze wymagania:

- odchy ki prostok tno ci naro y powinny mie ci  si  w zakresie odchy ek dopuszczalnych

dla klasy tolerancji 2 wed ug normy PN-EN 1529:2001,

- odchy ki od p asko ci ogólnej skrzyd a drzwiowego powinny si  mie ci  w zakresie

odchy ek dopuszczalnych dla klasy tolerancji 3, za  od p asko ci miejscowej - dla klasy 1

wg PN-EN 1530:2001.

3.4.3. Funkcjonalno  i niezawodno  dzia ania. Drzwi, po wykonaniu 10000 cykli

otwierania i zamykania skrzyd a (dla klasy wytrzyma ci 2 wg PN-EN 12400:2002), nie powinny

wykazywa  uszkodze  i nieprawid owo ci w dzia aniu. Skrzyd o drzwi powinno si  porusza  bez

zaci  i zahamowa  w ruchu. Uszczelki powinny na ca ej swej d ugo ci przylega  do odpowiednich

powierzchni, zgodnie z za eniami konstrukcyjnymi.

3.4.4. Prawid owo  dzia ania i warto ci si  operacyjnych. Skrzyd o drzwi przy

otwieraniu i zamykaniu powinno si  porusza  bez zaci  i zahamowa  w ruchu. Po zamkni ciu

drzwi uszczelki powinny przylega  na ca ej swej d ugo ci do odpowiednich powierzchni, zgodnie

z za eniami konstrukcyjnymi. Zawiasy, klamki, zamki i inne elementy wyposa enia powinny

dzia  zgodnie z danymi producenta. Warto ci si  operacyjnych nie powinny przekracza  warto ci

podanych dla klasy tolerancji 2 wg normy PN-EN 12217:2005.
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3.4.5. Odporno  na obci enie pionowe. Odkszta cenia trwa e, zgodnie z wymaganiami

PN-EN 1192:2001 dla klasy 1 odporno ci drzwi, powsta e w wyniku obci enia skrzyd a si

skupion  400 N, dzia aj  w p aszczy nie skrzyd a, zgodnie z PN-EN 947:2000, nie powinny

przekroczy  1,0 mm oraz obni  w ciwo ci funkcjonalnych i sprawno ci dzia ania drzwi.

3.4.6. Wytrzyma  na skr canie statyczne. Odkszta cenie trwa e naro a, zgodnie z wy-

maganiami PN-EN 1192:2001 dla klasy 1 wytrzyma ci drzwi, powsta e w wyniku obci enia si

skupion  200 N, zgodnie z PN-EN 948:2000, nie powinno spowodowa  uszkodzenia skrzyd a oraz

obni  w ciwo ci funkcjonalnych i sprawno ci dzia ania drzwi.

3.4.7. Odporno  na uderzenie cia em mi kkim i ci kim. Odkszta cenia trwa e, zgodnie

z wymaganiami PN-EN 1192:2001 dla klasy 1 wytrzyma ci drzwi, powsta e w wyniku dzia ania

na skrzyd a obci enia udarowego o energii uderzenia 30 J, zgodnie z PN-EN 949:2000, nie

powinny przekracza  2,0 mm. Nie powinny wyst powa  uszkodzenia konstrukcji drzwi oraz

kni cia pow oki malarskiej skrzyd a. Po badaniu drzwi powinny zachowa  sprawno  dzia ania.

3.4.8. Odporno  skrzyde  na uderzenie cia em twardym. rednia g boko  trwa ych

wg bie , zgodnie z wymaganiami PN-EN 1192:2001, powsta ych po uderzeniach z energi  1,5 J,

wykonanych zgodnie z PN-EN 950:2000 dla klasy 1 wytrzyma ci drzwi, nie powinna przekracza

1 mm, za  warto  maksymalna nie powinna przekracza  1,5 mm. Warto rednia rednic tych

wg bie  nie powinna przekracza  20 mm. Mog  wyst powa  pojedyncze uszkodzenia pow oki

malarskiej. Odkszta cenia trwa e powinny by  s abo widoczne przy obserwacji w wietle

rozproszonym z odleg ci 5 m.

3.4.9. Odporno  na wstrz sy. Drzwi powinny by  odporne na wstrz sy nie wykazuj c

uszkodze  ani obni enia w ciwo ci funkcjonalnych, po wykonaniu, wg PN-B-06079:1988, 50

cykli badawczych. Uszczelki powinny na ca ej swej d ugo ci przylega  do odpowiednich

powierzchni, zgodnie z za eniami konstrukcyjnymi.

3.4.10. Oznakowanie. Ka de drzwi powinny by  oznakowane. Oznakowanie powinno

zawiera  co najmniej nast puj ce informacje:

- nazw  producenta,

- nazw  wyrobu,

- rok produkcji,

- numer Aprobaty Technicznej ITB AT-15-6144/2010.
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4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT

4.1. Pakowanie

Drzwi powinny by  opakowane pojedynczo lub na paletach w kompletnym zestawie

elementów sk adowych zgodnie z norm  PN-B-05000:1996, z do czon  instrukcj  monta u

i wbudowania. Opakowania powinny zabezpiecza  drzwi przed uszkodzeniami mechanicznymi

i odkszta ceniami. Na opakowaniu powinny by  umieszczone co najmniej dane z oznakowania

drzwi oraz:

- numer i dat  wystawienia krajowej deklaracji zgodno ci,

- znak budowlany.

Sposób oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien by  zgodny z rozpo-

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

zgodno ci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (DzU Nr

198/2004, poz. 2041).

4.2. Przechowywanie

Drzwi powinny by  przechowywane zgodnie z norm  PN-B-05000:1996 w pomieszcze-

niach zabezpieczaj cych przed opadami atmosferycznymi oraz z dala od czynników cych itp.

4.3. Transport

Opakowania z drzwiami nale y transportowa  w sposób zabezpieczaj cy je przed uszko-

dzeniem lub zniszczeniem, zgodnie z wytycznymi producenta uwzgl dniaj cymi wymagania

przepisów obowi zuj cych w transporcie drogowym i kolejowym przy przewo eniu tego typu

wyrobów oraz z wymaganiami okre lonymi w normie PN-B-05000:1996.

5. OCENA ZGODNO CI

5.1. System oceny zgodno ci

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

o wyrobach budowlanych (DzU Nr 92/2004, poz. 881), wyrób, którego dotyczy niniejsza Aprobata

Techniczna, mo e by  wprowadzony do obrotu i stosowany przy wykonywaniu robót budowlanych
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w zakresie odpowiadaj cym jego w ciwo ciom u ytkowym i przeznaczeniu, je eli producent

dokona  oceny zgodno ci, wyda  krajow  deklaracj  zgodno ci z Aprobat  Techniczn  ITB AT-15-

6144/2010 i oznakowa  wyrób znakiem budowlanym, zgodnie z obowi zuj cymi przepisami.

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

sposobów deklarowania zgodno ci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich zna-

kiem budowlanym (DzU Nr 198/2004, poz. 2041) oceny zgodno ci drzwi wewn trzlokalowych

Westag & Getalit obj tych Aprobat  Techniczn  ITB AT-15-6144/2010 dokonuje producent, stosu-

c system 4.

W przypadku systemu 4 oceny zgodno ci, producent mo e wystawi  krajow  deklaracj

zgodno ci z Aprobat  Techniczn  ITB AT-15-6144/2010 na podstawie:

1. wst pnego badania typu przeprowadzonego przez producenta lub na jego zlecenie,

2. zak adowej kontroli produkcji.

5.2. Wst pne badanie typu

Wst pne badanie typu jest badaniem potwierdzaj cym wymagane w ciwo ci techniczno-

ytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu i stosowania.

Wst pne badanie typu drzwi obejmuje:

- odporno  na obci enie statyczne pionowe,

- wytrzyma  na skr canie statyczne,

- odporno  drzwi na uderzenia cia em mi kkim i ci kim,

- odporno  skrzyde  drzwiowych na uderzenia cia em twardym,

- odporno  na wstrz sy.

Badania, które w procedurze aprobacyjnej by y podstaw  do ustalenia w ciwo ci

techniczno – u ytkowych wyrobu, stanowi  wst pne badanie typu w ocenie zgodno ci.

5.3. Zak adowa kontrola produkcji

Zak adowa kontrola produkcji obejmuje:

1. specyfikacj  i sprawdzenie wyrobów sk adowych i materia ów,

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

prowadzone przez producenta zgodnie z ustalonym planem bada  oraz wed ug zasad

i procedur okre lonych w dokumentacji zak adowej kontroli produkcji, dostosowanych do

technologii produkcji i zmierzaj cych do uzyskania wyrobów o wymaganych w ci-

wo ciach.

Kontrola produkcji powinna zapewni , e wyrób jest zgodny z Aprobat  Techniczn  ITB AT-

15-6144/2010. Wyniki kontroli produkcji powinny by  systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru
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powinny potwierdza , e wyrób spe nia kryteria oceny zgodno ci. Ka da partia wyrobów powinna

by  jednoznacznie zidentyfikowana w rejestrze bada  i dokumentach handlowych.

5.4. Badania gotowych wyrobów

5.4.1. Program bada . Program bada  obejmuje:

a) badania bie ce,

b) badania okresowe.

5.4.2. Badania bie ce. Badania bie ce obejmuj  sprawdzenie:

a) jako ci wykonania,

b) wymiarów,

c) prawid owo ci dzia ania.

5.4.3. Badania okresowe. Badania okresowe obejmuj  sprawdzenie:

a) prostok tno  i p asko  skrzyde ,

b) odporno ci drzwi na obci enie statyczne pionowe,

d) wytrzyma ci na skr canie statyczne.

5.5. Cz stotliwo  bada

Badania bie ce powinny by  prowadzone zgodnie z ustalonym planem bada , ale nie

rzadziej ni  dla ka dej partii wyrobów. Wielko  partii wyrobów powinna by  okre lona w doku-

mentacji zak adowej kontroli produkcji.

Badania okresowe powinny by  wykonywane nie rzadziej ni  raz na 3 lata.

5.6. Metody bada

5.6.1. Sprawdzenie zastosowanych materia ów

5.6.1.1. Sprawdzenie jako ci drewna. Sprawdzenie jako ci drewna polega na porównaniu

drewna litego i w elementach przeznaczonych do warstwowego klejenia z wymaganiami

PN-EN 942:2008. Sprawdzenie powinno by  wykonywane dla ka dej partii drewna.

5.6.1.2. Sprawdzenie wilgotno ci drewna. Pomiar wilgotno ci drewna litego i w ele-

mentach przeznaczonych do wzd nego lub/i warstwowego klejenia oraz w poszczególnych

warstwach w pó fabrykacie warstwowo klejonym nale y wykonywa  metod  elektrometryczn ,
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z dok adno ci  nie mniejsz  ni  1 %, zgodnie z PN-EN 13183-2:2004. Wyniki badania nale y

porówna  z wymaganiami p. 3.1.1. i 3.1.2. Badanie powinno by  wykonywane dla ka dej partii

drewna i pó fabrykatów.

5.6.1.3. Sprawdzenie dok adno ci sklejenia warstw drewna w pó fabrykacie. Spraw-

dzenie dok adno ci sklejenia warstw drewna w pó fabrykacie polega na wizualnej ocenie ci ci

spoin w pó fabrykacie klejonym warstwowo oraz na wykonaniu próby rozszczepienia

w miejscu spoiny klejowej, przy u yciu klina lub szerokiego d uta, odcinków o d ugo ci 50 mm

odci tych z dwóch ko ców warstwowo sklejonego pó fabrykatu. Wyniki badania nale y porówna

z wymaganiami p. 3.1.2. Badanie powinno by  wykonywane dla ka dej partii pó fabrykatów

z drewna klejonego warstwowo.

5.6.1.4. Sprawdzenie wytrzyma ci pó fabrykatów na cinanie przy ciskaniu. Spraw-

dzenie wytrzyma ci pó fabrykatów na cinanie przy ciskaniu nale y wykonywa  zgodnie

z PN-B-03156:1997. Jako wynik bada  nale y przyjmowa rednie wytrzyma ci z 20 oznacze

po cyklach sezonowania próbek okre lonych w p. 3.1.2. Wyniki badania nale y porówna

z wymaganiami p. 3.1.2. Badanie powinno by  wykonywane nie rzadziej ni  raz na trzy lata.

5.6.1.5. Sprawdzenie w ciwo ci p yt HDF i MDF. yty HDF nale y sprawdzi  okre-

laj c nast puj ce w ciwo ci:

- grubo  – wg PN-EN 324-1:1999,

- g sto  - wg PN-EN 323:1999 + Ap1:2002,

- sp cznienie na grubo ci, po 24 h w wodzie - wg PN-EN 317:1999 + Ap1:2002,

- wytrzyma  na zginanie - wg PN-EN 310:1994 + Ap1:2002,

- modu  spr ysto ci przy zginaniu - wg PN-EN 310:1994 + Ap1:2002,

- wytrzyma  na rozci ganie prostopadle do p aszczyzny - wg PN-EN 319:1999 + Ap1:2002.

ciwo ci p yt MDF nale y sprawdzi  wg PN-EN 622-5:2007.

Wyniki badania nale y porówna  z wymaganiami p. 3.1.3. Badanie g sto ci i grubo ci p yt

powinno by  wykonywane dla ka dej partii p yt, pozosta ych w ciwo ci nie rzadziej ni  raz na trzy

lata.

5.6.1.6. Sprawdzenie w ciwo ci p yt wiórowych. ciwo ci p yt nale y sprawdza

w zakresie i metodami podanymi w PN-EN 312:2005 dla p yt typu P1. Wyniki badania nale y

porówna  z wymaganiami p. 3.1.4. Sprawdzenie g sto ci i grubo ci powinno by  wykonywane dla

ka dej partii p yt, pozosta ych w ciwo ci nie rzedziej ni  raz na trzy lata.
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5.6.1.7. Sprawdzenie w ciwo ci sklejki. ciwo ci sklejki nale y sprawdza  w za-

kresie i metodami podanymi w PN-EN 636:2005. Wyniki badania nale y porówna  z wymaganiami

p. 3.1.5. Sprawdzenie g sto ci i grubo ci powinno by  wykonywane dla ka dej partii p yt,

pozosta ych w ciwo ci nie rzadziej ni  raz na trzy lata.

5.6.1.8. Sprawdzenie zgodno ci kleju. Sprawdzenie w ciwo ci kleju nale y wykonywa

zgodnie z PN-EN 205:2005, po cyklach wg PN-EN 204:2002 dla klasy trwa ci D3. Sprawdzenie

zgodno ci kleju z wymaganiami PN-EN 204:2002 dla klasy D3 powinno by  wykonywane poprzez

sprawdzenie dokumentów dla ka dej partii kleju.

5.6.2. Sprawdzenie jako ci wykonania. Sprawdzenie jako ci wykonania nale y wykona

wg ZUAT-15/III/16/2007. Wyniki sprawdzenia nale y porówna  z wymaganiami podanymi w p. 3.3.

5.6.3. Sprawdzenie wymiarów i kszta tów. Wymiary i prostok tno  skrzyde  nale y

sprawdza  wg PN-EN 951:2000. P asko  skrzyde  nale y sprawdza  wg PN-EN 952:2000. Wyniki

pomiarów nale y porówna  z danymi zawartymi w p. 3.4.1 i 3.4.2.

5.6.4. Sprawdzenie prawid owo ci dzia ania. Sprawdzenie nale y przeprowadzi  wyko-

nuj c kolejno nast puj ce czynno ci:

- trzykrotne otwarcie i zamkni cie skrzyd a drzwi, przy czym nale y zwróci  uwag  na

ynno  ruchu oraz ewentualne zahamowania lub tarcie kraw dzi skrzyd a o o cie nic ,

- sprawdzenie przylegania uszczelek do powierzchni, do których powinny przylega  wg

za  konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dzia ania zamka przez trzykrotne zamkni cie i otwarcie kluczem, ze zwró-

ceniem uwagi na ewentualne zaci cia lub zwi kszone opory.

Wyniki badania nale y porówna  z wymaganiami podanymi w p. 3.4.4.

5.6.5. Oznaczenie warto ci si  operacyjnych. Warto ci si  operacyjnych nale y sprawdzi

wg normy PN-EN 12046-2:2001. Wyniki nale y porówna  z wymaganiami podanymi w p. 3.4.4.

5.6.6. Badanie odporno ci drzwi na obci enie statyczne pionowe. Badanie nale y

przeprowadzi  stosuj c schemat obci enia i pomiarów wed ug normy PN-EN 947:2000

przyjmuj c warto  obci enia kontrolnego 400 N. Na podstawie pomiarów nale y obliczy

warto ci odkszta ce  trwa ych dolnego, swobodnego naro a skrzyd a, ró nic  d ugo ci przek tnej

skrzyd a przed i po badaniu oraz dokona  ogl dzin drzwi i sprawdzenia sprawno ci dzia ania po

badaniu. Wyniki badania nale y porówna  z wymaganiami podanymi w p. 3.4.5.
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5.6.7. Badanie odporno ci drzwi na skr canie statyczne. Badanie nale y przeprowadzi

stosuj c schemat obci enia i pomiarów wed ug normy PN-EN 948:2000 przyjmuj c obci enie

statyczne si  skupion  w dolnym swobodnym naro u skrzyd a równ  200 N. Na podstawie

pomiarów przemieszcze  przed przy eniem i po zdj ciu obci enia nale y obliczy  warto ci

odkszta ce  trwa ych naro a skrzyd a. Po badaniu nale y dokona  ogl dzin drzwi i sprawdzenia

sprawno ci dzia ania. Wyniki badania nale y porówna  z wymaganiami podanymi w p. 3.4.6.

5.6.8. Badanie odporno ci skrzyd a na uderzenie cia em mi kkim i ci kim. Badanie

nale y przeprowadzi  wg normy PN-EN 949:2000, uderzaj c cia em mi kkim i ci kim o masie

30 kg w zamkni te skrzyd o drzwiowe z energi  30 J. W wyniku pomiarów przemieszcze

w miejscach uderze  nale y okre li  odkszta cenia trwa e skrzyd a. Po badaniu nale y dokona

ogl dzin i sprawdzenia sprawno ci dzia ania skrzyd a. Wyniki badania nale y porówna

z wymaganiami podanymi w p. 3.4.7.

5.6.9. Badanie odporno ci skrzyd a na uderzenie cia em twardym. Badanie nale y

przeprowadzi  wg normy PN-EN 950:2000, uderzaj c kul  stalow  o rednicy 50 mm i masie

0,5 kg. w skrzyd o drzwiowe z energi  1,5 J. Po badaniu nale y dokona  pomiarów g boko ci

i rednic odkszta ce  trwa ych w ok adzinach skrzyd a. Wyniki badania nale y porówna  z wyma-

ganiami podanymi w p. 3.4.8.

5.6.10. Badanie odporno ci drzwi na wstrz sy. Badanie nale y przeprowadzi  wg normy

PN-B-06079:1988 wykonuj c 50 cykli badawczych z obci nikiem warto ci P = 40·s·h [N], gdzie s

[m] – szeroko  skrzyd a i h [m]. Wyniki pomiarów nale y porówna  z danymi zawartymi w p. 3.4.9.

5.7. Pobieranie próbek do bada

Próbki do bada  nale y pobiera  zgodnie z norm  PN-N-03010:1983.

5.8. Ocena wyników bada

Wyprodukowany wyrób nale y uzna  za zgodny z wymaganiami niniejszej Aprobaty

Technicznej ITB, je eli wyniki wszystkich bada  s  pozytywne.
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6.  USTALENIA FORMALNO - PRAWNE

6.1. Aprobata Techniczna ITB AT-15-6144/2010 zast puje Aprobat  Techniczn  ITB AT-

15-6144/2003.

6.2. Aprobata Techniczna AT-15-6144/2010 jest dokumentem stwierdzaj cym przy-

datno  drzwi Westag & Getalit do stosowania w budownictwie w zakresie wynikaj cym

z Aprobaty.

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

o wyrobach budowlanych (DzU Nr 92/2004, poz. 881), wyroby, których dotyczy niniejsza Aprobata

Techniczna, mog  by  wprowadzone do obrotu i stosowany przy wykonywaniu robót budowlanych

w zakresie odpowiadaj cym jego w ciwo ciom u ytkowym i przeznaczeniu, je eli producent

dokona  oceny zgodno ci, wyda  krajow  deklaracj  zgodno ci z Aprobat  Techniczn  ITB AT-15-

6144/2010 i oznakowa  wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowi zuj cymi przepisami.

6.3. Aprobata Techniczna nie narusza uprawnie  wnioskodawcy wynikaj cych z prze-

pisów o ochronie w asno ci przemys owej, a w szczególno ci obwieszczenia Marsza ka Sejmu

Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie og oszenia jednolitego tekstu ustawy

z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo W asno ci Przemys owej (DzU Nr 119/2003, poz.117).

Zapewnienie tych uprawnie  nale y do obowi zków korzystaj cych z niniejszej Aprobaty Tech-

nicznej ITB.

6.4. ITB wydaj c Aprobat  Techniczn  nie bierze odpowiedzialno ci za ewentualne

naruszenie praw wy cznych i nabytych.

6.5. Aprobata Techniczna ITB nie zwalnia producenta drzwi Westag & Getalit od odpowie-

dzialno ci za w ciw  jako  wyrobów obj tych Aprobat , a wykonawców robót budowlanych od

odpowiedzialno ci za w ciwe zastosowanie i prawid ow  jako  wbudowania.

6.6. W tre ci wydawanych prospektów i og osze  oraz innych dokumentów zwi zanych

ze stosowaniem w budownictwie drzwi systemu nale y zamieszcza  informacj  o udzielonej tym

wyrobom Aprobacie Technicznej ITB AT-15-6144/2010.
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7.  TERMIN WA NO CI

Aprobata Techniczna ITB AT-15-6144/2010 jest wa na do 23 lutego 2015 r.

Wa no  Aprobaty Technicznej ITB mo e by  przed ona na kolejne okresy, je eli jej

Wnioskodawca lub formalny nast pca wyst pi w tej sprawie do Instytutu Techniki Budowlanej

z odpowiednim wnioskiem, nie pó niej ni  3 miesi ce przed up ywem terminu wa no ci tego

dokumentu.

Koniec

INFORMACJE DODATKOWE

Normy i dokumenty zwi zane

PN-B-03156:1997 Konstrukcje drewniane. Metody bada . No no  z czy klejonych

PN-B-10087:1996 Okna i drzwi drewniane. Z cz klinowe. Wymagania i badania

PN-ISO 554:1996 Normalne warunki atmosferyczne klimatyzacji i/lub bada . Wymagania

PN-EN 204:2002 Klasyfikacja klejów termoplastycznych do drewna przeznaczonych do

po cze  niekonstrukcyjnych

PN-EN 205:2005 Kleje. Kleje do drewna przeznaczone do po cze  niekonstrukcyjnych.

Oznaczanie wytrzyma ci na cinanie spoiny klejowej w po czeniach

zak adkowych

PN-EN 310:1994 yty drewnopochodne. Oznaczenie modu u spr ysto ci przy zginaniu i

wytrzyma ci na zginanie

PN-EN 316:2001 yty pil niowe. Definicja, klasyfikacja i symbole

PN-EN 317:1999 +

Ap1:2002

yty wiórowe i p yty pil niowe. Oznaczanie sp cznienia an grubo ci po

moczeniu w wodzie

PN-EN 319:1999 +

Ap1:2002

yty wiórowe i p yty pil niowe. Oznaczanie wytrzyma ci na rozci ganie

w kierunku prostopad ym do p aszczyzn p yty

PN-EN 323:1999 +

Ap1:2002

yty drewnopochodne. Oznaczanie g sto ci

PN-EN 324-1:1999 yty drewnopochodne. Oznaczenie wymiarów p yt. Oznaczenie grubo ci,

szeroko ci i d ugo ci
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PN-EN 312:2005 yty wiórowe. Wymagania techniczne

PN-EN 622-5:2007 yty pil niowe. Wymagania techniczne. Cz  5: Wymagania dla p yt

formowanych na sucho (MDF)

PN-EN 622-1:2005 yty pil niowe. Wymagania techniczne. Cz  1: Wymagania ogólne

PN-EN 13183-2:2004 Wilgotno  sztuki tarcicy. Cz  2: Oznaczanie wilgotno ci za pomoc

elektrycznego wilgotno ciomierza oporowego

PN-B-06079:1988 Drzwi drewniane. Metoda badania odporno ci na wstrz sy

PN-EN 572-5:1999 Szk o w budownictwie. Podstawowe wyroby ze szk a sodowo-wapniowo-

krzemianowego. Wzorzyste szk o walcowane

PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi. Odporno  na wielokrotne otwieranie i zamykanie. Metoda

badania

PN-EN 1192:2001 Drzwi. Klasyfikacja wymaga  wytrzyma ciowych

PN-EN 1529:2001 Skrzyd a drzwiowe. Wysoko , szeroko , grubo  i prostok tno . Klasy

tolerancji

PN-EN 1530:2001 Skrzyd a drzwiowe. P asko  ogólna i miejscowa. Klasy tolerancji

PN-EN 12046-2:2001 Si y operacyjne. Metoda badania. Cz  2: Drzwi

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-N-03010:1983 Statystyczna kontrola jako ci. Losowy wybór jednostek do próbek

PN-EN 942:2008 Drewno w stolarce budowlanej -- Wymagania ogólne

PN-EN 947:2000 Drzwi rozwierane. Oznaczanie odporno ci na obci enia pionowe

PN-EN 948:2000 Drzwi rozwierane. Oznaczanie wytrzyma ci na skr canie statyczne

PN-EN 949:2000 Okna i ciany os onowe, drzwi, zas ony i aluzje. Oznaczanie odporno ci

na uderzenie cia em mi kkim i ci kim

PN-EN 950:2000 Skrzyd a drzwiowe. Oznaczanie odporno ci na uderzenie cia em twardym

PN-EN 951:2000 Skrzyd a drzwiowe. Metoda pomiaru wysoko ci, szeroko ci, grubo ci

i prostok tno ci

PN-EN 952:2000 Skrzyd a drzwiowe. P asko  ogólna i miejscowa. Metoda pomiaru.

ZUAT-15/III.16.2007 Rozwierane drzwi wewn trzne: wej ciowe i wewn trzlokalowe z drewna,
materia ów drewnopochodnych, tworzyw sztucznych i metali, ogólnego
stosowania oraz o deklarowanej klasie odporno ci ogniowej i/lub
dymoszczelno ci

Raporty z bada  i oceny

1. Praca naukowo – badawcza dotycz ca drzwi ognioodpornych firmy WESTAG & GETALIT AG.

Cz  1. Ocena techniczna drzwi T30 WST, w zakresie funkcjonalnym, wytrzyma ciowym
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i szczelno ci - nr NL-1744/02 - Zak ad Bada  Lekkich Przegród i Przeszkle  ITB

2. Ocena techniczna dla potrzeb aprobacyjnych dotycz ca drzwi wewn trzlokalowych WESTAG

& GETALIT z zakresie w ciwo ci funkcjonalnych, wytrzyma ciowych i szczelno ci – nr NL-

2465/A/03 - Zak ad Bada  Lekkich Przegród i Przeszkle  ITB

3. Badania i opinia techniczna dotycz ce drzwi przeciwpo arowychT30-1 WST i T60-1 WST,

produkcji firmy WESTAG & GETALIT AG. Badania materia owe. NL-1744/02 - Zak ad Bada

Lekkich Przegród i Przeszkle  ITB

4. Opinia techniczna dotycz ca ognioodpornych drzwi firmy Westag & Getalit w zakresie

w zakresie funkcjonalnym, wytrzyma ciowym i szczelno ci dla potrzeb aprobacyjnych

i certyfikacyjnych – nr NK-02288/A/09 – Zak ad Konstrukcji i Elementów Budowlanych ITB

5. Atest Higieniczny nr HK/B/1975/01/98 r. wydana przez Pa stwowy Zak ad Higieny w War-

szawie
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Rys. 4. Drzwi z przylg  - przekroje pionowe
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AT-15-6144/2010 27/34
®

1
3

1
3

3±
1

4±
1

4±
1

Rys. 8. Drzwi bez przylgi - przekroje pionowe
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Rys. 9. Przyk adowe przekroje pionowe nad wietla
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Rys. 10. Przyk adowy sposób mocowania szyby

Rys. 11. Przekroje i szczegó y mocowania drewnianych o cie nic blokowych
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Rys. 12. Przekroje i szczegó y mocowania drewnianych o cie nic obejmuj cych
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Rys. 13. Przekroje i szczegó y mocowania stalowych o cie nic k towych
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Rys. 14. Przekroje i szczegó y mocowania stalowych o cie nic obejmuj cych
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Rys. 15. Przekroje i szczegó y mocowania stalowych o cie nic obejmuj cych
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Rys. 16. Przekroje i szczegó y mocowania stalowych o cie nic blokowych




