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PARAPETY OKIENNE WEWN TRZNE

VEKA typu 117.064
Z TWARDEGO POLICHLORKU WINYLU
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1. PRZEDMIOT APROBATY

Przedmiotem niniejszej Aprobaty Technicznej s  parapety okienne wewn trzne VEKA ty-

pu 117.064 z twardego polichlorku winylu, produkowane przez firm  VEKA POLSKA Sp. z o.o. 

w Skierniewicach.

Aprobata obejmuje parapety w postaci listew komorowych, o powierzchni licowej lamino-

wanej foli  na bazie ywicy melaminowej. Asortyment parapetów obejmuje:

- wyroby produkowane z PVC w kolorze bia ym i pokryte foli  w kolorze bia ym,  

- wyroby produkowane z PVC w kolorze szarym i pokryte foli  w kolorze marmuru be o-

       wego lub w innym wg katalogu producenta.  

Parapety okienne VEKA typu 117.064 charakteryzuj  si  nast puj cymi wymiarami:

- d ugo  - do 6000 mm, 

- szeroko  - 605 mm, 

- grubo cianki licowej - 2,5 mm, 

- grubo cianki spodniej - 2,0 mm, 

- grubo  ca kowita - 18,0 mm, 

- wysoko  listwy czo owej - 38,0 mm. 

Kszta t i wymiary parapetów pokazano na rys. 1. 

Wymagane w a ciwo ci techniczne parapetów okiennych, wewn trznych VEKA typu 

117.064 z twardego polichlorku winylu podano w p. 3.

2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA

Parapety okienne VEKA typu 117.064 z twardego polichlorku winylu s  przeznaczone 

do stosowania wewn trz pomieszcze  w obiektach budowlanych. Parapety powinny by  uk a-

dane na zaprawie (podparte na ca ej powierzchni) lub umieszczane na podporach i mocowane 

do nich za pomoc  wkr tów. Rozstaw podpór nie powinien przekracza  500 mm.

Dopuszczalne obci enie parapetów, przy rozstawie podpór 500 mm, wynosi 50 kg.

Monta  parapetów powinien by  zgodny z instrukcj  producenta. Parapety VEKA typu 

117.064 mog  by  czyszczone przy u yciu wody oraz detergentów.

Zgodnie z Atestem Higienicznym HK/B/0057/01/2003, wydanym przez Pa stwowy Za-

k ad Higieny w Warszawie, parapety okienne wewn trzne z PVC, obj te niniejsz  Aprobat

Techniczn , odpowiadaj  wymaganiom higienicznym.
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3. W A CIWO CI TECHNICZNE. WYMAGANIA 

Wymagane w a ciwo ci techniczne parapetów okiennych, wewn trznych VEKA typu 117.064
z twardego polichlorku winylu podano w tablicy 1.

Tablica 1

Poz. W a ciwo ci Wymagania Metody bada

1 2 3 4

1 Wygl d zewn trzny powierzchnie bez p cherzy i 

zarysowa , kraw dzie proste, 

bez uszkodze  mechanicznych 

p. 5.6.1 

2 Dopuszczalne odchy ki wymiarów, mm: 

 -    d ugo ci

 -    szeroko ci  

 -    grubo ci ca kowitej  

 -    grubo ci cianki licowej i spodniej 

±5,0

±2,0

±0,5 

±0,2

p. 5.6.2 

3 G sto , g/cm
3

1,44 ±0,03 PN-92/C-89035 

metoda A

4 Temperatura mi knienia wg Vicata 

(w powietrzu), °C  80 
PN-93/C-89024 

Metoda B

5 Zmiany wymiarów liniowych w temperaturze  

+ 65°C, %  0,5 
p. 5.6.3 

6 Udarno  okre lona metod  Charpy'ego 

(dotyczy cianki licowej laminowanej), kJ/m
2  40 

p. 5.6.4 

7 Wytrzyma o  na rozci ganie, MPa  40 PN-EN ISO  

527-1:1998 

próbki typu 1B 

wg PN-EN ISO 

527-2:1998 

8 Modu  spr ysto ci przy rozci ganiu, MPa  2000 PN-EN ISO  

527-1:1998 

próbki typu 1B 

wg PN-EN ISO 

527-2:1998

9 Si a skupiona powoduj ca ugi cie I/200 

(gdzie I = 500 mm), N  500 
p. 5.6.5 

10 Przyczepno  laminatu do PVC brak odspojenia naci tych 

fragmentów laminatu 

PN-EN ISO 

2409:1994 

11
*)

Odporno  na zarysowanie - twardo

powierzchni, stopie  w skali Mohs'a 2
PN-EN

101:1994

12
*)

Trwa o  barwy po napromieniowaniu do 

591 MJ/m
2

jednolita zmiana barwy 

nie wi ksza ni

stopie  3 skali szarej 

PN-EN ISO 

4892-1:2001 

PN-EN ISO 

4892-2:2001 

PN-EN 20105-

A02:1996 
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Poz. W a ciwo ci Wymagania Metody bada

1 2 3 4

13
*)

Odporno  na czynniki eksploatacyjne (ace-

ton, kawa, 25% roztwór wodorotlenku sodu, 

30% roztwór nadtlenku wodoru, czarna pasta 

do butów w p ynie) 

brak zmian w wygl dzie

zewn trznym 

p. 5.6.6

*
}
 w a ciwo  okre lona w procedurze aprobacyjnej, nie obj ta badaniami typu i badaniami kontrolnymi 

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

4.1. Pakowanie

Parapety okienne, wewn trzne VEKA typu 117.064 z twardego polichlorku winylu powinny 

by  dostarczane w firmowym opakowaniu producenta. Na ka dym opakowaniu powinna by

umieszczona etykieta podaj ca nast puj ce dane:

- nazw  i adres producenta, 

- nazw  wyrobu, 

- wymiary elementów, 

- dat  produkcji, 

- liczb  sztuk w opakowaniu, 

- nr Aprobaty Technicznej ITB (AT-15-5874/2003), 

- nr dokumentu dopuszczaj cego do obrotu i stosowania w budownictwie wg p. 5.1, 

- znak budowlany. 

Sposób oznaczania wyrobu znakiem budowlanym powinien by  zgodny z 

Rozporz dzeniem Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w 

sprawie systemów oceny zgodno ci, wzoru deklaracji zgodno ci oraz sposobu znakowania 

wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie 

(Dz. U. Nr 113, poz. 728).

4.2. Przechowywanie i transport

Parapety okienne, wewn trzne VEKA typu 117.064 z twardego polichlorku winylu nale y

przechowywa  i przewozi  w sposób zabezpieczaj cy je przed zabrudzeniem i uszkodzeniem 

mechanicznym, zgodnie z instrukcj  producenta.
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5. OCENA ZGODNO CI

5.1. System oceny zgodno ci

Zgodnie z art 10, ust. 2, pkt 1b ustawy Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106/2000, poz. 1126) 

wyroby, których dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, s  dopuszczone do obrotu i powszech-

nego stosowania w budownictwie po dokonaniu oceny zgodno ci z Aprobat  Techniczn  ITB AT-

15-5874/2003 i wydaniu, w trybie zgodnym z odr bnymi przepisami, certyfikatu zgodno ci lub 

deklaracji zgodno ci z Aprobat .

Podstaw  oceny zgodno ci s :

1) zak adowa kontrola produkcji, 

2) badania typu, 

3) badania kontrolne gotowych wyrobów. 

Producent ma obowi zek stale prowadzi  kontrol  produkcji, obejmuj c  zak adow  kon-

trol  produkcji i badania kontrolne gotowych wyrobów, zgodnie z ustalonym w p. 5.4 progra-

mem bada .

Kontrola produkcji musi zapewnia , e wyroby s  zgodne z Aprobat  Techniczn  ITB AT-

15-5874/2003. Wyniki kontroli produkcji powinny by  systematycznie rejestrowane. Zapisy 

rejestru powinny potwierdza , e wyroby spe niaj  kryteria oceny zgodno ci. Ka da partia wy-

robów powinna by  jednoznacznie zidentyfikowana w rejestrze bada .

Certyfikat zgodno ci z Aprobat  jest wydawany przez w a ciw  jednostk  certyfikuj c .

Deklaracj  zgodno ci z Aprobat  wydaje Producent wyrobów, których dotyczy niniejsza Apro-

bata.

5.2. Zak adowa kontrola produkcji

Zak adowa kontrola produkcji obejmuje:

1) specyfikacj  i sprawdzanie surowców i sk adników,

2) kontrol  i badania w procesie wytwarzania, prowadzone przez producenta 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 a ciwo ciach.

5.3. Badania typu

Badania typu s  badaniami potwierdzaj cymi wymagane w a ciwo ci techniczno-

u ytkowe, wykonywanymi przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu i stosowania.
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Badania typu parapetów okiennych, wewn trznych VEKA typu 117.064 z twardego 

polichlorku winylu obejmuj :

a) dopuszczalne odchy ki wymiarowe, 

b) temperatur  mi knienia wg Vicata, 

c) zmiany wymiarów liniowych w temperaturze +65°C, 

d) udarno  metod  Charpy'ego, 

e) wytrzyma o  na rozci ganie,

f) modu  spr ysto ci przy rozci ganiu, 

g) si  zginaj c  przy ugi ciu I/200, 

h)      przyczepno  laminatu do PVC. 

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

techniczno-u ytkowych wyrobu, mog  by  wykorzystane jako badania typu w ocenie zgodno ci.

5.4. Badania kontrolne zestawu wyrobów

5.4.1. Program bada  kontrolnych. Program bada  obejmuje:

a) badania bie ce,

b) badania okresowe. 

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

a) wygl du zewn trznego, 

b) kszta tu i wymiarów. 

5.4.3. Badania okresowe. Badania okresowe obejmuj  sprawdzenie:

a) g sto ci, 

b) temperatury mi knienia wg Vicata, 

c) wytrzyma o ci na rozci ganie,

d) modu u spr ysto ci przy rozci ganiu. 

Badania okresowe powinny by  wykonywane na próbkach w a ciwie zidentyfikowanych.

5.5. Cz stotliwo  bada  kontrolnych

Badania bie ce powinny by  wykonywane dla ka dej partii wyrobów. Wielko  partii 

wyrobów powinna by  okre lona w dokumentacji zak adowej kontroli produkcji.

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

Badania w a ciwo ci technicznych wyrobów, okre lone programem podanym w p. 5.3 i 

5.4, nale y wykona  metodami podanymi w tablicy 1 (kol. 4) oraz wg poni szych opisów. Wyniki 

bada  nale y porówna  z wymaganiami podanymi w tablicy 1 (kol. 3).

5.6.1. Sprawdzenie wygl du zewn trznego. Wygl d zewn trzny nale y sprawdzi  przez 

ogl dziny okiem nieuzbrojonym z odleg o ci 1 m.

5.6.2. Sprawdzenie kszta tu i wymiarów. D ugo  i szeroko  parapetu nale y zmierzy

w dwóch miejscach, za pomoc  przymiaru liniowego, z dok adno ci  do 1  mm. Grubo

parapetu oraz grubo ci cianek nale y zmierzy  suwmiark  elektroniczn  z dok adno ci  do 

0,01 mm.

5.6.3. Sprawdzenie zmian wymiarów liniowych w temperaturze +65°C.  Badanie

nale y wykona  na 3 próbkach o wymiarach (300 x 250) ± 2 mm, wyci tych ze strony licowej 

parapetów. Na próbkach nale y naklei  po dwa czopiki w odleg o ci 250 mm od siebie. Po 

utwardzeniu kleju zmierzy  odleg o  mi dzy czopikami za pomoc  suwmiarki z dok adno ci

do 0,01 mm, a nast pnie wstawi  próbki do komory klimatycznej o temperaturze +65 ± 2°C na 

okres 24 h. Po tym okresie próbki nale y sezonowa  w warunkach laboratoryjnych przez 2 h i 

ponownie dokona  pomiarów z tak  sam  dok adno ci .

Zmiany wymiarów nale y oblicza  w % wg wzoru (1),

5.6.4. Sprawdzenie udarno ci metod  Charpy'ego. Badanie nale y wykona  na 10 

próbkach o wymiarach 50 mm x 6 mm x grubo cianki, wyci tych z powierzchni licowych 

parapetów. Na ka dej próbce nale y wyci  dwa karby o promieniu zaokr glenia karbu r = 

(0,10 ±0,02) mm wg rys. 2.

Wyci te próbki nale y umie ci  w aparacie Charpy'ego i uderza  m otem wahad owym w 

rodek próbki mi dzy podporami. Na skali aparatu nale y odczyta  warto  pracy potrzebnej do 

z amania próbki.

Udarno  an w kJ/m2 nale y oblicza  wg wzoru (2):
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5.6.5. Sprawdzenie si y zginaj cej przy ugi ciu I/200. Badanie nale y wykona  na wy- 

ci tych z parapetów trzech próbkach o wymiarach 1500 mm x szeroko  x grubo . Próbki 

nale y umie ci  na podporach o rozstawie 500 mm. W rodku rozpi to ci nale y przy o y  si ,

a bezpo rednio pod ni  mierzy  ugi cie.

5.6.6. Sprawdzenie odporno ci na czynniki eksploatacyjne. Badanie nale y wykona

na wyci tych z parapetów sze ciu próbkach o wymiarach 300 mm x szeroko  x grubo .

Próbki nale y podda  dzia aniu nast puj cych czynników eksploatacyjnych:

-    25% roztworu wodorotlenku sodu, 30% roztworu nadtlenku wodoru i czarnej pasty do bu-

tów w p ynie - czas dzia ania 10 minut,

- acetonu i kawy - czas dzia ania 16 h.

Wszystkie substancje poza kaw  powinny mie  temperatur  pokojow . Kaw  nale y nanie

bezpo rednio po jej zaparzeniu. Po godzinie od zmycia substancji plami cych nale y spraw-

dzi  stan powierzchni badanych próbek.

5.7. Pobieranie próbek do bada

Próbki do bada  nale y pobiera  losowo, zgodnie z PN-83/N-03010.

5.8. Ocena wyników bada

Wyprodukowane wyroby nale y uzna  za zgodne 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-15-5874/2003 jest dokumentem stwierdzaj cym przy- 

datno  parapetów okiennych, wewn trznych VEKA typu 117.064 z twardego polichlorku winylu 

do stosowania w budownictwie w zakresie wynikaj cym z postanowie  Aprobaty.

Zgodnie z art. 10, ust. 2, pkt 1b ustawy Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106/2000, poz. 1126) 

wyroby, których dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, s  dopuszczone do obrotu i powszech-

nego stosowania w budownictwie po dokonaniu oceny zgodno ci z Aprobat  Techniczn  ITB AT- 

15-5874/2003 i wydaniu, w trybie zgodnym z odr bnymi przepisami, certyfikatu zgodno ci lub 

deklaracji zgodno ci z Aprobat .

6.2. Aprobata Techniczna nie narusza uprawnie  wynikaj cych z przepisów o ochronie 

w asno ci przemys owej, a w szczególno ci obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 

marca 1993 r. w sprawie og oszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 19 pa dziernika 1972 r. o 

wynalazczo ci (Dz. U. Nr 26, poz. 117). Zapewnienie tych uprawnie  nale y do obowi zków 

korzystaj cych z niniejszej Aprobaty Technicznej. 

6.3. ITB wydaj c Aprobat  Techniczn  nie bierze odpowiedzialno ci za ewentualne naru- 

szenie praw wy cznych i nabytych. 

6.4. Aprobata Techniczna nie zwalnia producenta od odpowiedzialno ci za w a ciw  ja- 

ko  elementów oraz wykonawców robót budowlanych od odpowiedzialno ci za w a ciwe ich 

zastosowanie. 

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

wprowadzeniem do obrotu i stosowania w budownictwie parapetów okiennych, wewn trznych 

VEKA typu 117.064 z twardego polichlorku winylu, nale y zamieszcza  informacj  o udzielonej 

tym wyrobom Aprobacie Technicznej ITB AT-15-5874/2003. 

7. TERMIN WA NO CI

Aprobata Techniczna ITB AT-15-5874/2003 jest wa na do dnia 31 marca 2008 r.  

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

Wnioskodawca lub formalny nast pca wyst pi w tej sprawie do Instytutu Techniki Budowlanej z
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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-93/C-89024 Tworzywa   sztuczne.    Tworzywa   termoplastyczne.   Oznaczanie

temperatury mi knienia wed ug Vicata 

PN-92/C-89035 Tworzywa   sztuczne.   Metody   oznaczania   g sto ci  i  g sto ci

wzgl dnej tworzyw nieporowatych 

PN-EN 101:1994 P ytki i p yty ceramiczne. Oznaczanie twardo ci powierzchni wg

skali Mohs'a  

PN-EN 20105-A02:1999     Tekstylia. Badania odporno ci wybarwie . Szara skala do oceny

zmiany barwy  

PN-EN ISO 527-1:1998      Tworzywa sztuczne. Oznaczanie w a ciwo ci mechanicznych przy

statycznym rozci ganiu. Zasady ogólne  

PN-EN ISO 527-2:1998      Tworzywa sztuczne. Oznaczanie w a ciwo ci mechanicznych przy

statycznym   rozci ganiu.   Warunki  bada    tworzyw  sztucznych

przeznaczonych do prasowania, wtrysku i wyt aczania

PN-EN ISO 2409:1994       Farby i lakiery. Metoda siatki naci

PN-EN ISO 4892-1:2001   Tworzywa sztuczne. Metody ekspozycji na laboratoryjne ród a

wiat a. Cz  1: Zasady ogólne

PN-EN ISO 4892-2:2001    Tworzywa sztuczne.  Metody ekspozycji na laboratoryjne ród a

wiat a. Cz  2: ród a ksenonowe o wy adowaniu ukowym 

PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jako ci. Losowy wybór jednostek produktu do

próbki
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Raporty, sprawozdania z bada , oceny, klasyfikacje

1. Praca badawcza dotycz ca parapetów wewn trznych z PVC typu 117.064, produkcji firmy 

VEKA POLSKA w Skierniewicach - Zak ad Bada  Lekkich Przegród i Przeszkle  ITB, NL- 

1859/02

2. Atest Higieniczny HK/B/0057/01/2003 - Pa stwowy Zak ad Higieny w Warszawie 
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