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1. PRZEDMIOT APROBATY

1.1. Charakterystyka techniczna

Przedmiotem niniejszej Aprobaty Technicznej s  okna i drzwi balkonowe systemu VEKA 

SOFTLINE z kszta towników z nieplastyfikowanego PVC koloru bia ego lub foliowanych jedno- lub 

dwustronnie, produkowane przez Producentów wymienionych na str. 2 -M0. Okna i drzwi balkonowe 

systemu VEKA SOFTLINE s  jednoramowe, mog  by  jednop aszczyznowe (zewn trzne 

powierzchnie kszta towników s  zlicowane - le  w jednej p aszczy nie) lub dwup aszczyznowe 

(zewn trzne powierzchnie kszta towników nie s  zlicowane - nie le  w jednej p aszczy nie). 

Charakterystyczne przekroje okien i drzwi balkonowych systemu VEKA SOFTLINE pokazano na rys. 

1 +8.

Do produkcji okien i drzwi balkonowych systemu VEKA SOFTLINE stosowane s

kszta towniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) systemu VEKA SOFTLINE:

1) bia e, spe niaj ce wymagania Aprobaty Technicznej ITB AT-15-2697/2003, produkowane 

przez firm  VEKA POLSKA Sp. z o.o., ul. Sobieskiego 71, 96-100 Skierniewice lub 

niemieck  firm  VEKA AG, Dieselstrasse 8, D-48324 Sendenhorst, 

2) foliowane jedno- lub dwustronnie (bia e lub barwione w masie) spe niaj ce wymagania 

okre lone w wytycznych RAL-GZ 716/1 (Teil 7), produkowane przez niemieck  firm  VEKA 

AG, Dieselstrasse 8, D-48324 Sendenhorst. 

Z uwagi na grubo cianek kszta towniki systemu VEKA SOFTLINE nale  do klasy A wg 

PN-EN 12608:2004 (klasa C wg ZUAT-15/III.04). Kszta towniki o cie nic, ram skrzyde , s upków

sta ych i s upków ruchomych wzmacniane s  kszta townikami stalowymi ocynkowanymi. Przekroje 

tworzywowych kszta towników o cie nic, ram skrzyde , s upków sta ych ( lemion), s upków 

ruchomych i szczeblin pokazano na rys. 9 + 29. Przekroje stalowych kszta towników wzmacniaj cych 

pokazano na rys. 30 i 31.

Okna i drzwi balkonowe, których dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, szklone s  szybami 

zespolonymi, jednokomorowymi, okre lonymi w p. 3.1.3.

Szyby s  mocowane i uszczelniane we wr bach skrzyde  przy u yciu listew przyszybowych z 

nieplastyfikowanego PVC oraz uszczelek osadczych z kauczuku syntetycznego EPDM lub z 

plastyfikowanego PVC (w przypadku uszczelek wspó wyt aczanych z kszta townikami). Przekroje 

kszta towników listew przyszybowych pokazano na rys. 32. Przekroje uszczelek osadczych do szyb o 

grubo ci 24 mm pokazano na rys. 33 oraz na rys. 11 i 18 (w przypadku uszczelek wspó wyt aczanych 

z kszta townikami).
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W oknach i drzwiach balkonowych systemu VEKA SOFTLINE uszczelnione s  dwie przylgi -

zewn trzna i wewn trzna. Uszczelki przylgowe wykonane s  z kauczuku syntetycznego EPDM lub 

z plastyfikowanego PVC (w przypadku uszczelek wspó wyt aczanych z kszta townikami). Przekroje 

uszczelek przylgowych pokazano na rys. 34 oraz na rys. 11 i 18 (w przypadku uszczelek 

wspó wyt aczanych z kszta townikami).

Wymagane w a ciwo ci techniczne okien i drzwi balkonowych systemu VEKA SOFTLINE z 

kszta towników z nieplastyfikowanego PVC podano w p. 3.5.

1.2. Asortyment

Niniejsza Aprobata Techniczna obejmuje okna i drzwi balkonowe systemu VEKA SOFTLINE 

szczelne (bez szczelin infiltracyjnych) oraz ze szczelinami infiltracyjnymi, wykonanymi wg p. 3.4.5.

Asortyment okien i drzwi balkonowych pod wzgl dem podzia u powierzchni i sposobu 

otwierania skrzyde  obejmuje:

- okna jednorz dowe jednodzielne sta e oraz otwierane, ze skrzyd em uchylnym, rozwieranym 

lub uchylno - rozwieranym, 

- okna jednorz dowe dwudzielne i trójdzielne; ze s upkiem sta ym lub ruchomym; z cz ciami 

sta ymi lub otwieranymi (ze skrzyd ami uchylnymi, rozwieranymi lub uchylno-rozwieranymi) - 

w ró nym uk adzie,

- okna  dwurz dowe jednodzielne  z  cz ciami  sta ymi   lub  otwieranymi   (ze  skrzyd ami

uchylnymi,   rozwieranymi   lub   uchylno-rozwieranymi)  -  w   ró nym   uk adzie  nad   i   pod 

lemieniem,

- okna dwurz dowe: jednodzielne nad siemieniem i dwudzielne pod siemieniem ze s upkiem 

sta ym  lub  ruchomym;  z cz ciami  sta ymi  lub otwieranymi  (ze skrzyd ami  uchylnymi, 

rozwieranymi lub uchylno-rozwieranymi) - w ró nym uk adzie nad i pod lemieniem, 

- drzwi balkonowe jednodzielne rozwierane lub uchylno-rozwierane. 

Wymiary skrzyde , s upków i lemion nale y ustala  na podstawie oblicze  statycznych, z 

uwzgl dnieniem obci e  wiatrem wg PN-77/B-02011, dopuszczalnych ugi  elementów okien i 

drzwi balkonowych okre lonych w p. 3.5.1 oraz charakterystyki wytrzyma o ciowej stalowych 

kszta towników wzmacniaj cych.

Ze wzgl dów funkcjonalnych maksymalna szeroko  skrzyde  okien rozwieranych i uchylno-

rozwieranych wynosi 1500 mm, a maksymalna wysoko  skrzyde  okien uchylnych nad lemieniem

w oknach dwurz dowych wynosi 700 mm.

Maksymalne wymiary okien i drzwi balkonowych, wykonywanych z u yciem kszta towników 

o cie nicy 101.213 i skrzyd a 103.213, podano w tablicy 1.
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Tablica 1

Maksymalne wymiary (wymiary 
zewn trzne o cie nicy)Poz. Rodzaj okna

szeroko , mm wysoko , mm

1 2 3 4

1 Okno sta e (szklenie w o cie nicy lub w skrzydle) 2260 2260 

2 Okno jednorz dowe jednodzielne uchylne 2260 900

3
Okno jednorz dowe jednodzielne rozwierane lub 

uchylno-rozwierane 
1200 1500

4

Okno dwurz dowe jednodzielne ze skrzyd em uchylnym 

nad lemieniem i rozwieranym lub uchylno-rozwieranym 

pod lemieniem 

1200 1700

5 Okno jednorz dowe dwudzielne ze s upkiem sta ym 2300 1500

6 Okno jednorz dowe dwudzielne ze s upkiem ruchomym 2000 1500

7
1) Okno dwurz dowe: jednodzielne nad lemieniem i 

dwudzielne pod lemieniem ze s upkiem sta ym
2300 1700

8
1) Okno dwurz dowe: jednodzielne nad lemieniem i 

dwudzielne pod lemieniem ze s upkiem ruchomym 
2000 1700

9
Drzwi balkonowe jednodzielne ze skrzyd em

rozwieranym lub uchylno-rozwieranym 
900 2260 

1)
 maksymalna wysoko  skrzyde  okien uchylnych nad lemieniem wynosi 700 mm 

2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA

Okna i drzwi balkonowe systemu VEKA SOFTLINE s  przeznaczone do stosowania w 

obiektach budownictwa mieszkaniowego i u yteczno ci publicznej w nast puj cym zakresie, 

wynikaj cym z w a ciwo ci technicznych podanych w p. 3.5:

A. Z uwagi na cechy wytrzyma o ciowe - w zakresie ustalonym na podstawie oblicze  statycznych 

uwzgl dniaj cych obci enie wiatrem wg PN-77/B-02011, dopuszczalne ugi cia elementów 

okien i drzwi balkonowych okre lone w p. 3.5.1  oraz charakterystyk  wytrzyma o ciow  i 

geometryczn  stalowych kszta towników wzmacniaj cych.

B. Z uwagi na szczelno  na przenikanie wody opadowej - w zakresie wynikaj cym z Instrukcji 

ITB   nr   224,   w   zale no ci   od   strefy   obci enia   wiatrem   wg   PN-77/B-02011    oraz 

wodoszczelno ci, okre lonej w p. 3.5.7.

C. Z uwagi na wymagania ochrony cieplnej budynków - zgodnie z wymaganiami rozporz dzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690, z pó niejszymi 

zmianami) oraz ustaleniami p. 3.5.5.

D. Z uwagi na wymagania dotycz ce przepuszczalno ci powietrza:

1)  okna   i   drzwi   balkonowe   szczelne   (bez   szczelin   infiltracyjnych)   -   wy cznie   w
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pomieszczeniach z nawiewn  wentylacj  mechaniczn  lub z odpowiednimi urz dzeniami 

nawiewnymi,

2)  okna i drzwi balkonowe ze szczelinami infiltracyjnymi - w pozosta ych przypadkach.  

E.    Z uwagi na ochron  przeciwd wi kow  pomieszcze  - zgodnie z wymaganiami PN-B-02151-

3:1999   lub  z  wymaganiami   okre lonymi   indywidualnie   dla   konkretnego   budynku   oraz 

ustaleniami p. 3.5.8.

Wbudowywanie okien i drzwi balkonowych systemu VEKA SOFTLINE powinno by

wykonywane zgodnie z instrukcj  Producenta, która powinna by  do czana do ka dej partii wyrobów 

przekazywanych odbiorcy.

Zgodnie z Atestami Higienicznymi HK/B/1117/01/98 oraz HK/B/0021/01/2001, wydanymi 

przez Pa stwowy Zak ad Higieny w Warszawie, kszta towniki systemu VEKA SOFTLINE 

odpowiadaj  wymaganiom higienicznym.

3. W A CIWO CI TECHNICZNE. WYMAGANIA

3.1.      Materia y

3.1.1. Kszta towniki   z   nieplastyfikowanego   PVC.   Do   wykonywania   okien   i   drzwi 

balkonowych     systemu    VEKA    SOFTLINE    powinny    by     stosowane    kszta towniki    z 

nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) systemu VEKA SOFTLINE:

1) bia e, spe niaj ce wymagania Aprobaty Technicznej ITB AT-15-2697/2003, produkowane 

przez firm  VEKA POLSKA Sp. z o.o.,  ul. Sobieskiego 71, 96-100 Skierniewice lub 

niemieck  firm  VEKA AG, Dieselstrasse 8, D-48324 Sendenhorst, 

2) foliowane jedno- lub dwustronnie (bia e lub barwione w masie), spe niaj ce wymagania 

okre lone w wytycznych RAL-GZ 716/1 (Teil 7), produkowane przez niemieck  firm  VEKA 

AG, Dieselstrasse 8, D-48324 Sendenhorst. 

Przekroje kszta towników o cie nic, ram skrzyde , s upków sta ych ( lemion), s upków ruchomych i 

szczeblin systemu VEKA SOFTLINE pokazano na rys. 9 ÷29.

3.1.2. Kszta towniki   metalowe.   W   celu   zapewnienia   sztywno ci   ram   okien   i   drzwi 

balkonowych oraz zwi kszenia wytrzyma o ci zamocowania oku  nale y stosowa  kszta towniki

stalowe o przekroju dopasowanym do komór kszta towników tworzywowych i grubo ci cianek 

wynikaj cej z oblicze  statycznych.

Przekroje poprzeczne stalowych kszta towników wzmacniaj cych pokazano na rys. 30 i 31. 

Kszta towniki stalowe powinny by  zabezpieczone przed korozj  pow ok  cynkow  co najmniej 

275 g/m2.
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3.1.3. Szyby. Okna i drzwi balkonowe systemu VEKA SOFTLINE szklone s  szybami 

zespolonymi, jednokomorowymi 4+4/16, o warto ci wspó czynnika przenikania ciep a w rodkowej

cz ci szyby zespolonej (bez uwzgl dnienia wp ywu mostków cieplnych) Uos = 1,1 W/(m2.K) lub 

Uos = 1,6 W/(m2.K).

Mog  by  stosowane inne rodzaje szyb zespolonych po ustaleniu dla okien i drzwi 

balkonowych oszklonych okre lonymi szybami: wspó czynnika przenikania ciep a - zgodnie z 

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

Szyby zespolone powinny spe nia  wymagania PN-B-13079:1997.

3.1.4. Listwy przyszybowe. Do mocowania i uszczelniania szyb we wr bach skrzyde  okien i 

drzwi balkonowych od strony wewn trznej nale y stosowa  listwy przyszybowe z uszczelkami 

wci ni tymi  fabrycznie  w  kana   na   uszczelk   lub  listwy  przyszybowe  bez  uszczelek.   Listwy 

przyszybowe powinny spe nia  wymagania podane w Aprobacie Technicznej ITB AT-15-2697/2003. 

Listwy przyszybowe nale y dobiera  w zale no ci od grubo ci zastosowanego oszklenia.

Przekroje kszta towników listew przyszybowych do szyb o grubo ci 24 mm pokazano na 

rys. 32.

3.1.5. Uszczelki. Uszczelki osadcze do uszczelniania osadzenia szyb we wr bach skrzyde

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

o cie nic  (s upkiem, siemieniem) powinny by  wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM lub z 

plastyfikowanego PVC (w przypadku uszczelek wspó wyt aczanych z kszta townikami) i spe nia

wymagania normy EN 12365-1:2003. Uszczelki osadcze z EPDM nale y dobiera  w zale no ci od 

grubo ci zastosowanego oszklenia.

Przekroje uszczelek osadczych do szyb o grubo ci 24 mm oraz uszczelek przylgowych 

pokazano na rys. 33 i 34 oraz na rys. 11 i 18 (w przypadku uszczelek wspó wyt aczanych z 

kszta townikami).

3.1.6. Okucia. W oknach i drzwiach balkonowych systemu VEKA SOFTLINE nale y stosowa

kompletne okucia dostosowane do ci aru w asnego skrzyde  oraz do obci e  eksploatacyjnych, 

dopuszczone do obrotu.

3.2. Konstrukcja okien i drzwi balkonowych

Okna i drzwi balkonowe systemu VEKA SOFTLINE z kszta towników z nieplastyfikowanego 

PVC s  konstrukcjami jednoramowymi, jednop aszczyznowymi lub dwup aszczyznowymi, 

wykonanymi z materia ów spe niaj cych wymagania podane w p. 3.1.

Charakterystyczne przekroje okien i drzwi balkonowych pokazano na rys. 1 ÷ 8.
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3.3. Wymiary

Maksymalne wymiary skrzyde  okien i drzwi balkonowych systemu VEKA SOFTLINE z 

kszta towników z nieplastyfikowanego PVC podano w p. 1.2. Odchy ki wymiarowe powinny by

zgodne z PN-88/B-10085/A2.

3.4. Wykonanie

3.4.1. Z cza konstrukcyjne

Z cza konstrukcyjne powinny spe nia  nast puj ce wymagania:

a) kszta towniki o cie nic i skrzyde  przyci te pod k tem 45° powinny by  po czone w 

naro ach metod  zgrzewania, 

b) po czenia  lemion  z  elementami  o cie nicy w  oknach  dwurz dowych,   s upków z 

elementami   o cie nicy  w  oknach   dwudzielnych   oraz   szczebliny  z   kszta townikami

pionowymi w ramie skrzyd a drzwi balkonowych powinny by  wykonane z zastosowaniem 

czników mechanicznych, 

c) sztywno  ram o cie nic i skrzyde  powinna by  zapewniona przez stalowe kszta towniki 

wzmacniaj ce  umieszczone  na ca ym  obwodzie  ram,   niezale nie od  ich wymiarów; 

kszta towniki stalowe przyci te stosownie do wymiaru kszta towników tworzywowych i 

osadzone w odpowiednich komorach powinny by  z nimi czone za pomoc  wkr tów

samogwintuj cych. 

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

sposób ci g y, bez napr ania, na ca ym obwodzie okien i drzwi balkonowych, w kana ach przylgi 

zewn trznej o cie nicy (s upka, siemienia) oraz w kana ach przylgi wewn trznej skrzyd a.

Uszczelki wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM powinny by  ci g e, zaginane w 

naro ach, a po czenie styków ko ców uszczelek powinno by  usytuowane w po owie d ugo ci

górnego poziomego ramiaka skrzyd a.

Uszczelki termozgrzewalne, wykonane z plastyfikowanego PVC, wspó wyt aczane z 

kszta townikami tworzywowymi, powinny by czone w naro ach ram o cie nic i skrzyde  metod

zgrzewania.

3.4.3. Osadzanie szyb. Skrzyd a okien i drzwi balkonowych powinny by  szklone szybami 

zespolonymi   wg   p.   3.1.3.   Szyby   powinny   by    osadzane   na   podk adkach   (podporowych   i 

dystansowych) rozmieszczonych we wr bie - zale nie od po o enia osi obrotu skrzyd a - zgodnie z 

Instrukcj  ITB nr 183. Podk adki nie powinny stanowi  przeszkody w odprowadzeniu wody z wr bu na 

szyb  oraz odpowietrzeniu wr bu.  Do zamocowania i  uszczelniania szyb we wr bach  nale y

stosowa  od strony wewn trznej listwy przyszybowe wg p. 3.1.4 z uszczelkami wci ni tymi fabrycznie 

w kana  na uszczelk  lub listwy bez uszczelek i uszczelki osadcze wewn trzne wg p. 3.1.5, wciskane
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w kana  listwy, dostarczane luzem. Do uszczelniania szyb od strony zewn trznej nale y stosowa

uszczelki osadcze zewn trzne wg p. 3.1.5.

3.4.4. Otwory do odprowadzania wody, odpowietrzaj ce  i  odpr aj ce. W dolnych 

poziomych elementach o cie nic i skrzyde  oraz w lemionach powinny by  wykonane otwory do 

odprowadzania wody opadowej, która przenikn a we wr by na szyb  i do kana u zbiorczego 

o cie nicy. Otwory powinny mie  kszta t pod u ny o wymiarach (5 x 30) mm lub okr g y o rednicy 

ø 4,5 ÷ 6 mm. Liczba otworów w jednym elemencie powinna wynosi  co najmniej 2 w przypadku 

otworów pod u nych i co najmniej 6 w przypadku otworów okr g ych.

W górnych poziomych elementach o cie nic i skrzyde  powinny by  wykonane otwory 

odpowietrzaj ce. Otwory powinny mie  kszta t pod u ny o wymiarach (5 x 30) mm lub okr g y o 

rednicy ø 4,5 ÷ 6 mm.

W oknach i drzwiach balkonowych, wykonanych z kszta towników foliowanych jedno- lub 

dwustronnie, w zewn trznych komorach kszta towników o cie nic, skrzyde  i lemion powinny by

wykonane otwory odpr aj ce. Liczba otworów w jednym elemencie powinna wynosi  co najmniej 2. 

Otwory powinny mie  kszta t okr g y o rednicy ø 8 mm.

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

balkonowe wspó czynnika infiltracji powietrza a = 0,5  ÷ 1,0 m3/(m.h.daPa2/3), nale y wykona

szczeliny infiltracyjne (wyci cia) w uszczelkach przylgowych w górnych poziomych przylgach 

skrzyd a. Wyci cia powinny by  wykonywane w obu przylgach (zewn trznej i wewn trznej) na 

d ugo ci 4,0% (w oknach dwurz dowych) i 3,5% (w pozosta ych wyrobach) ca kowitej d ugo ci

szczelin przylgowych wyrobu. Wyci cia nale y wykona  w sposób labiryntowy, tj. jedno wyci cie w 

uszczelce zewn trznej usytuowane w rodku rozpi to ci górnego poziomego ramiaka i dwa 

wyci cia w uszczelce wewn trznej w odleg o ci min. 5 cm od naro y. Wyci te fragmenty uszczelek 

przylgowych powinny by  zast pione uszczelk  p ask , wykonan  z kauczuku syntetycznego 

EPDM, pokazan  na rys. 35.

3.5. W a ciwo ci techniczne okien i drzwi balkonowych

3.5.1. Odporno    na   obci enie   wiatrem.   Ugi cie   czo owe   wzgl dne   najbardziej 

odkszta conego elementu okien i drzwi balkonowych pod obci eniem wiatrem wg PN-77/B-02011 

nie powinno by  wi ksze ni  1/300 (zgodnie z PN-EN 12210:2001 - klasa C wg warto ci wzgl dnego 

ugi cia czo owego).

3.5.2. Sprawno  dzia ania skrzyde . Ruch skrzyde  przy otwieraniu i zamykaniu okna lub 

drzwi balkonowych powinien by  p ynny, bez zahamowa  i zaczepiania skrzyd a o inne cz ci okna 

lub drzwi balkonowych.  Si a potrzebna do uruchomienia oku  zamykaj cych  przy otwieraniu  i
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zamykaniu powinna by  mniejsza ni  10 daN. Si a potrzebna do poruszenia odryglowanego skrzyd a

powinna by  mniejsza ni  8 daN.

3.5.3. Sztywno    skrzyde    na   obci enia   statyczne   si   skupion   dzia aj c   w 

p aszczy nie skrzyd a. Skrzyd a okien  i drzwi balkonowych poddane dzia aniu si y skupionej 

50 daN dzia aj cej w p aszczy nie skrzyd a i przy o onej do ramiaka skrzyd a od strony zasuwnicy po 

badaniu wg ZU AT-15/III.11/2005 powinny zachowa  sprawno  dzia ania zgodn  z p. 3.5.2. Nie 

mo e nast pi  uszkodzenie oku  oraz naruszenie trwa o ci ich zamocowania w skrzydle lub 

o cie nicy.

3.5.4. Sztywno   skrzyde   na  obci enia  dynamiczne   i  statyczne  si  skupion

dzia aj c  prostopadle do p aszczyzny skrzyd a. Skrzyd a okien i drzwi balkonowych, poddane 

obci eniu dynamicznemu, a nast pnie statycznemu si  skupion  40 daN dzia aj c  prostopadle do 

p aszczyzny skrzyd a zgodnie z ZUAT-15/III.11/2005 nie powinno powodowa  widocznych uszkodze

skrzyd a i szklenia. Skrzyd o powinno zachowa  sprawno  dzia ania zgodn  z p. 3.5.2.

3.5.5. Wspó czynnik przenikania ciep a.  Wspó czynnik przenikania ciep a okien i drzwi 

balkonowych nale y oblicza  wg wzoru (1).

gdzie:

U -     wspó czynnik przenikania ciep a okna, W/(m2.K),

Uos - wspó czynnik   przenikania   ciep a   w   rodkowej   cz ci   szyby   zespolonej   (bez

           uwzgl dnienia wp ywu mostków cieplnych), W/(m2.K),

As -     pole powierzchni szyby, m2,

UR -    wspó czynnik przenikania ciep a ramy, W/(m2.K),

AR - pole powierzchni ramy, m2,

-    liniowy wspó czynnik przenikania ciep a mostka cieplnego na styku szyby z ram ,

           W/(m2.K),

L -      d ugo  liniowego mostka cieplnego na styku szyby z ram , m,  

A -      pole ca kowite powierzchni okna, m2.

W przypadku oszklenia okien i drzwi balkonowych systemu VEKA SOFTLINE (z 

wykonanymi szczelinami infiltracyjnymi) szybami zespolonymi, jednokomorowymi 4+4/16 o Uos =

1,1 W/(m2.K) lub Uos = 1,6 W/(m2.K) do oblicze  wg wzoru (1) nale y przyjmowa  warto ci

wspó czynników przenikania ciep a UR i podane w tablicy 2.
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Tablica 2

W/(m.K) 
Poz. Kombinacje kszta towników UR

W/(m2.K) Uos=1,1 

W/(m2.K)
Uos =1,6 

W/(m2.K) 
1 2 3 4 5

1 O cie nica 101.085 (okno sta e) 

2 O cie nica 101.086 (okno sta e) 

3 O cie nica 101.213 (okno sta e) 

1,74 0,072 0,065 

4 O cie nica 101.086 + skrzyd o 103.104 

5 O cie nica 101.086 + skrzyd o 103.105 
1,91 0,071 0,064 

6 O cie nica 101.086 + skrzyd o 103.122 2,10 0,074 0,066 

7 O cie nica 101.086 + skrzyd o 103.102 2,05 0,071 0,064 

8 O cie nica 101.213 + skrzyd o 103.213 1,93 0,069 0,064 

9
Skrzyd o 103.104 + s upek sta y 102.087 + skrzyd o

103.104
1,92 0,070 0,062 

10
Skrzyd o 103.102 + s upek sta y 102.087 + skrzyd o

103.102
2,06 0,071 0,064 

11
Skrzyd o 103.213 + s upek sta y 102.087 + skrzyd o

103.213
1,92 0,070 0,062 

12
Skrzyd o 103.104 + s upek ruchomy 102.118 + 

skrzyd o 103.104 
1,94 0,070 0,060 

13
Skrzyd o 103.102 + s upek ruchomy 102.118 + 

skrzyd o 103.102 
2,14 0,072 0,065

14
Skrzyd o 103.213 + s upek ruchomy 102.118 + 

skrzyd o 103.213
1,94 0,070 0,060 

15 Szczeblina 102.087 1,79 0,072 0,065 

16 Szczeblina 102.084 1,76 0,072 0,065 

17 O cie nica 101.086 + skrzyd o 103.152*
)

1,93 0,069 0,061 

18
Skrzyd o 103.152*

)
+ s upek sta y 102.087 + skrzyd o

103.152*
) 1,97 0,068 0,061

19
Skrzyd o 103.152*

)
+ s upek ruchomy 102.118 + 

skrzyd o 103.152*
) 1,93 0,068 0,061

20 O cie nica 101.085 + skrzyd o 103.104 1,88 0,071 0,064 

*
)
 zamiennie ze skrzyd em 103.153 

W przypadku zastosowania szyby zespolonej, jednokomorowej 4+4/16 o Uos zawartym w 

przedziale 1,1-5-1,6 W/(m2.K), warto  liniowego wspó czynnika przenikania ciep a nale y oblicza

wg wzoru (2):

Uos -    wspó czynnik   przenikania   ciep a   w   rodkowej   cz ci   szyby   zespolonej   (bez

uwzgl dnienia wp ywu mostków cieplnych), W/(m2.K),

1,6 - warto  liniowego wspó czynnika przenikania ciep a , w przypadku zastosowania

oszklenia o Uos = 1,6 W/(m2.K), W/(m.K),
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1,1 -   warto  liniowego wspó czynnika przenikania ciep a , w przypadku zastosowania 

oszklenia o Uos = 1,1 W/(m2.K), W/(m.K),

W przypadku zastosowania innych rodzajów szyb zespolonych wspó czynnik przenikania 

ciep a U okien i drzwi balkonowych nale y ustala  na podstawie oblicze  stosuj c wzór (1).

3.5.6. Przepuszczalno    powietrza.   Wspó czynnik   infiltracji   powietrza   okien   i   drzwi 

balkonowych systemu VEKA SOFTLINE powinien wynosi :

- a  0,3 m3/(m.h.daPa2/3) - w przypadku okien i drzwi balkonowych szczelnych (bez szczelin 

infiltracyjnych), 

- 0,5  a  1,0 [m3/(m.h.daPa2/3)] - w przypadku okien i drzwi balkonowych ze szczelinami 

infiltracyjnymi, 

- a  0,1 m3/(m.h.daPa2/3) - w przypadku okien nieotwieranych (sta ych). 

3.5.7. Wodoszczelno . Okna i drzwi balkonowe systemu VEKA SOFTLINE nie powinny 

wykazywa  przecieków wody przy zraszaniu ich powierzchni wod  w ilo ci 120 I na 1 h i 1 m2

powierzchni przy ró nicy ci nie p = 150 Pa, tzn. powinny spe nia  wymagania klasy 4A wg PN-EN 

12208:2001.

3.5.8. Izolacyjno  akustyczna. Izolacyjno  akustyczn  okien i drzwi balkonowych systemu 

VEKA SOFTLINE, oszklonych szybami zespolonymi jednokomorowymi 4+4/16 (z przestrzeni

mi dzyszybow  wype nion  argonem), podano w tablicy 3.

Tablica 3

W przypadku zastosowania innych rodzajów szyb zespolonych warto ci wska ników RW, RA2 i

RA1 (i klasy akustyczne) okien i drzwi balkonowych nale y ustala  na podstawie indywidualnych bada

przeprowadzonych wg PN-EN 20140-3:1999.
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3.5.9. No no  zgrzewanych naro y ram. No no  zgrzewanych naro y ram Fmin. nie

powinna by  mniejsza ni :

      -      5600 N - w przypadku ramy o cie nicy z kszta townika 101.085,

- 3750 N - w przypadku ramy o cie nicy z kszta townika 101.086, 

- 2745 N - w przypadku ramy o cie nicy z kszta townika 101.213, 

- 4448 N - w przypadku ramy skrzyd a z kszta townika 103.102, 

- 4760 N - w przypadku ramy skrzyd a z kszta townika 103.104, 

-    4840 N - w przypadku ramy skrzyd a z kszta townika 103.105  

  -     7272 N - w przypadku ramy skrzyd a z kszta townika 103.122, 

  -     3597 N - w przypadku ramy skrzyd a z kszta townika 103.152, 

  -     4660 N - w przypadku ramy skrzyd a z kszta townika 103.153, 

- 4300 N - w przypadku ramy skrzyd a z kszta townika 103.196, 

- 6922 N - w przypadku ramy skrzyd a z kszta townika 103.198, 

- 3126 N - w przypadku ramy skrzyd a z kszta townika 103.213, 

- 4733 N - w przypadku ramy skrzyd a z kszta townika 103.216, 

- 4359 N - w przypadku ramy skrzyd a z kszta townika 103.227, 

- 3440 N - w przypadku ramy skrzyd a z kszta townika 103.274. 

3.5.10. Wp yw   wielokrotnego   otwierania   i   zamykania   skrzyde    na   w a ciwo ci

funkcjonalne. Okna i drzwi balkonowe powinny spe nia  wymagania okre lone w p. 3.5.2, 3.5.6 i 

3.5.7 po wykonaniu 10 000 cykli otwierania i zamykania wg PN-EN 12400:2004.

3.5.11. Wp yw zmiennych temperatur na w a ciwo ci u ytkowe. Okna i drzwi balkonowe 

wykonane z kszta towników foliowanych jedno- lub dwustronnie powinny spe nia  wymagania 

okre lone w p. 3.5.6 w zakresie przepuszczalno ci powietrza i w p. 3.5.7 w zakresie wodoszczelno ci

po wykonaniu 10 cykli nagrzewania zewn trznej powierzchni wyrobów w temperaturze 75 ± 5°C 

w ci gu 8 h i ch odzenia w temperaturze 20 ± 2°C w ci gu 16 h.

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT

Okna i drzwi balkonowe systemu VEKA SOFTLINE powinny by  pakowane, przechowywane i 

transportowane zgodnie z PN-B-05000:1996.

Do dostarczanych odbiorcy okien i drzwi balkonowych powinna by  do czona informacja 

zawieraj ca co najmniej nast puj ce dane:

-      nazw  i adres producenta, 

-      nazw  systemu (VEKA SOFTLINE),
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- nr Aprobaty Technicznej ITB (AT-15-2902/2005), 

- numer i dat  wystawienia krajowej deklaracji zgodno ci,

- dane identyfikuj ce oszklenie oraz okre laj ce wspó czynnik przenikania ciep a wg p. 3.5.5 i 

klasy akustyczne wg p. 3.5.8, 

- klas  kszta towników z nieplastyfikowanego PVC z uwagi na grubo cianek wg PN-EN 

12608:2004, 

  -     w przypadku okien szczelnych - informacj : „okna szczelne przeznaczone do stosowania

wy cznie w pomieszczeniach z nawiewn  wentylacj  mechaniczn  lub z odpowiednimi

urz dzeniami nawiewnymi",

          -    znak budowlany.

Sposób oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien by  zgodny z rozporz dzeniem

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

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

poz. 2041).

5. OCENA ZGODNO CI

5.1. Zasady ogólne

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

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

Techniczna, mog  by  wprowadzane do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robót budowlanych 

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

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

2902/2005 i oznakowa  wyroby 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 znakiem 

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

VEKA SOFTLINE z Aprobat  Techniczn  ITB AT-15-2902/2005 dokonuje Producent, stosuj c

system 3.

W przypadku systemu 3 oceny zgodno ci, Producent mo e wystawi  krajow  deklaracj

zgodno ci z Aprobat  Techniczn  ITB AT-15-2902/2005 na podstawie:

a) wst pnego badania typu przeprowadzonego przez akredytowane laboratorium, 

b) zak adowej kontroli produkcji. 
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5.2. Wst pne badanie typu

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

u ytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu.

Wst pne badanie typu okien i drzwi balkonowych systemu VEKA SOFTLINE obejmuje:

a) dopuszczalne odchy ki wymiarów, 

b) odporno  na obci enie wiatrem, 

c) przepuszczalno  powietrza, 

d) wodoszczelno ,

e) izolacyjno  akustyczn ,

f) izolacyjno  ciepln .

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

techniczno-u ytkowych, stanowi  wst pne badanie typu w ocenie zgodno ci okien i drzwi 

balkonowych systemu VEKA SOFTLINE produkowanych przez wszystkich producentów, z 

wyj tkiem bada  wg p. 5.4.2, które powinny by  wykonywane przez ka dego producenta przy 

rozpocz ciu produkcji.

5.3. Zak adowa kontrola produkcji

Zak adowa kontrola produkcji obejmuje:

1) specyfikacj  i sprawdzanie wyrobów sk adowych stosowanych w oknach  i drzwiach 

balkonowych, 

2) kontrol  i badania w procesie wytwarzania oraz badania gotowych wyrobów (wg 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 a ciwo ciach. 

W a ciwo ci techniczne wyrobów sk adowych stosowanych w oknach i drzwiach 

balkonowych powinny by  potwierdzone deklaracjami zgodno ci w przypadku wyrobów 

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

92/2004, poz. 881), a w przypadku pozosta ych wyrobów - wiadectwami technicznymi 

( wiadectwami zgodno ci) wydanymi przez Producentów lub dystrybutorów. Dokumenty te 

powinny obejmowa :

- kszta towniki z PVC, 

- kszta towniki stalowe wzmacniaj ce, 

- okucia, 

- uszczelki, 

- szyby. 
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Badania w procesie wytwarzania powinny obejmowa  sprawdzanie no no ci zgrzewanych 

naro y ram o cie nic i skrzyde  i powinny by  wykonywane zgodnie z ustalonym planem bada ,

ale nie rzadziej ni  dla ka dej partii wyrobów.

Kontrola produkcji powinna zapewnia , e okna i drzwi balkonowe s  zgodne z Aprobat

Techniczn  ITB AT-15-2902/2005. Wyniki kontroli produkcji powinny by  systematycznie 

rejestrowane. Zapisy rejestru powinny potwierdza , e wyroby spe niaj  kryteria oceny zgodno ci.

Ka da partia wyrobów powinna by  jednoznacznie zidentyfikowana w rejestrze bada .

5.4. Badania gotowych wyrobów

5.4.1. Program bada . Program bada  obejmuje:

a) badania wst pne pe ne, 

b) badania bie ce,

c) badania okresowe. 

5.4.2. Badania wst pne pe ne. Badania wst pne pe ne obejmuj  sprawdzenie:

a) przepuszczalno ci powietrza, 

b) wodoszczelno ci,

c) odporno ci na obci enie wiatrem, 

d) sztywno ci skrzyde  na obci enia statyczne dzia aj ce w ich p aszczy nie. 

5.4.3. Badania bie ce. Badania bie ce obejmuj  sprawdzenie:

a) jako ci wykonania, 

b) odchy ek wymiarów, 

c) sprawno ci dzia ania skrzyde  i warto ci si  operacyjnych. 

5.4.4. Badania okresowe. Badania okresowe obejmuj  sprawdzenie:

a) odporno ci na obci enie wiatrem, 

b) przepuszczalno ci powietrza, 

c) wodoszczelno ci.

5.5. Cz stotliwo bada

Badania wst pne pe ne powinny by  przeprowadzone przy rozpocz ciu produkcji.

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

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

zak adowej kontroli produkcji.

Badania okresowe powinny by  wykonywane nie rzadziej ni  raz na 1,5 roku.
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Badania wst pne pe ne i okresowe powinny by  przeprowadzone na elementach próbnych, 

które zosta y sprawdzone w zakresie:

- jako ci wykonania, 

- odchy ek wymiarów, 

- sprawno ci dzia ania skrzyde  i warto ci si  operacyjnych, 

- no no ci zgrzewanych naro y ram o cie nic i skrzyde .

5.6. Metody bada

5.6.1. Sprawdzenie jako ci wykonania. Badanie nale y wykona  zgodnie z PN-88/B- 

10085/A2, a wyniki porówna  z wymaganiami niniejszej Aprobaty Technicznej.

5.6.2. Sprawdzenie wymiarów. Sprawdzenie wymiarów nale y wykona  zgodnie z PN-88/B- 

10085/A2, a wyniki pomiarów porówna  z wymaganiami niniejszej Aprobaty Technicznej.

5.6.3. Sprawdzenie odporno ci na obci enie wiatrem. Badanie nale y wykona  wg PN- 

EN 12211:2001, a wyniki porówna  z wymaganiami okre lonymi w p. 3.5.1.

5.6.4. Sprawdzenie sprawno ci dzia ania skrzyde  oraz warto ci si  operacyjnych. 

Badania nale y wykona  wg PN-EN 12046-1:2005 lub wg metod okre lonych w p. 5.6.4.1 -r 5.6.4.3, 

w nast puj cym zakresie:

a) sprawdzenie sprawno ci dzia ania skrzyd a, zgodnie z przeznaczeniem, przy wykonywaniu 

czynno ci otwierania, obrotu i zamykania skrzyd a, 

b) oznaczenie  si y  niezb dnej  do  uruchomienia  okucia  zamykaj cego  (zasuwnica,   okucia 

obwodowe, zakr tki, zamykacz) przy otwieraniu i zamykaniu skrzyd a, 

c) oznaczenie si y wymaganej do poruszania skrzyd em w kierunku otwierania z po o enia w 

pozycji przymkni tej do pe nego rozwarcia lub uchylenia. 

Wyniki bada  nale y porówna  z wymaganiami okre lonymi w p. 3.5.2.

5.6.4.1. Sprawdzenie   sprawno ci   dzia ania   skrzyd a. Po   zamocowaniu   wyrobu   na 

stanowisku badawczym w pozycji pionowej nale y przesun  mechanizm okucia zamykaj cego do 

pozycji "otwarte".  Skrzyd o otworzy  do  pozycji  pe nego  rozwarcia  lub uchylenia,  a  nast pnie 

ponownie zamkn . Prób  sprawno ci dzia ania skrzyd a nale y wykona  trzykrotnie.

5.6.4.2. Oznaczenie  si y   niezb dnej   do   uruchomienia   okucia  zamykaj cego   przy 

otwieraniu i zamykaniu skrzyd a. Przy oznaczaniu si y nale y:
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a) zespoli  dynamometr z klamk  lub d wigni  okucia zamykaj cego i w wyniku dzia ania si y

dokona  obrotu klamki lub d wigni do pozycji pe nego otwarcia okucia, dokonuj c odczytu 

wskazania dynamometru w N, 

b) z pozycji pe nego otwarcia okucia dokona  obrotu klamki lub d wigni do pozycji pe nego 

zamkni cia okucia i odczyta  wskazania dynamometru w N. 

Czynno ci wg poz. a) i b) nale y wykona  trzykrotnie zwracaj c uwag , aby kierunek 

przy o onej si y w czasie jej dzia ania by  prostopad y do osi klamki lub d wigni okucia 

zamykaj cego. Wynik badania stanowi rednia warto  si y z przeprowadzonych trzech pomiarów.

5.6.4.3. Oznaczenie si y wymaganej do poruszania skrzyd em okiennym lub 

balkonowym w kierunku otwierania. Przy oznaczaniu si y nale y post powa  w sposób 

nast puj cy:

a) przy uchwycie odryglowanego (okucie zamykaj ce w pozycji otwartej) lecz przymkni tego 

(stykaj cego si  z o cie nic ) skrzyd a zaczepi  uchwyt dynamometru, 

b) ci gn  za przeciwleg y uchwyt dynamometru do uzyskania pe nego rozwarcia lub uchylenia 

skrzyd a okiennego lub balkonowego i dokona  odczytu wskaza  maksymalnej warto ci si y

wyra onej w N. 

Czynno ci wg poz. a) i b) nale y wykona  trzykrotnie.

Wynik badania stanowi maksymalna si a z trzech pomiarów wykonywanych oddzielnie dla 

ka dego skrzyd a w wyrobie.

5.6.5. Sprawdzenie  sztywno ci  skrzyde   na  obci enia  statyczne  si  skupion

dzia aj c  w p aszczy nie skrzyd a. Badanie nale y wykona  wg ZUAT-15/III. 11/2005, a wyniki 

porówna  z wymaganiami okre lonymi w p. 3.5.3.

5.6.6. Sprawdzenie przepuszczalno ci powietrza. Badanie nale y wykona  wg PN-EN 

1026:2001, a nast pnie obliczy  wspó czynnik infiltracji powietrza (a) wg wzoru (3).

gdzie:

a     -  ilo  powietrza, jaka przeniknie w ci gu 1  h przez 1  m szczeliny okna lub drzwi

balkonowych przy ró nicy ci nie  1 daPa, m3/(mhdaPa2/3)

Vo   -  zmierzona ilo  powietrza przep ywaj cego przez szczeliny okna lub drzwi balkonowych

w warunkach normalnych (temperatura 20°C, ci nienie 101,3 kPa) i przy okre lonej

ró nicy ci nie  w ci gu 1 h, m3/h, 

 /     - d ugo  obwodu wewn trznych szczelin przylgowych okna lub drzwi balkonowych, m,
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p - warto ci ró nicy ci nie , daPa.

Z wyliczonych warto ci wspó czynnika infiltracji powietrza "a" dla poszczególnych poziomów ró nicy

ci nie  do 300 Pa nale y obliczy  warto redni  dla badanego wyrobu. Wyniki bada  nale y

porówna  z wymaganiami okre lonymi w p. 3.5.6.

5.6.7. Sprawdzenie wodoszczelno ci. Badanie nale y wykona  metod  A wg PN-EN 

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

5.6.8. Sprawdzenie izolacyjno ci akustycznej. Badania izolacyjno ci akustycznej nale y

wykona  wg PN-EN 20140-3:1999, a wska niki RA1, RA2 i Rw nale y obliczy  wg PN-EN ISO 717- 

1:1999.

5.6.9. Sprawdzenie no no ci naro y ram. Badania no no ci zgrzewanych naro y ram 

o cie nic i skrzyde  nale y wykona  wg PN-EN 514:2002, a wyniki porówna  z wymaganiami 

okre lonymi w p. 3.5.9.

5.7. Pobieranie próbek do bada

Badania wst pne pe ne i okresowe wykonuje si  na 1 próbce wyrobu.

5.8. Ocena wyników bada

Wyprodukowane wyroby nale y uzna  za zgodne z wymaganiami, je eli wszystkie wyniki 

bada  s  pozytywne.

6. USTALENIA FORMALNO-PRAWNE

6.1. Niniejsza Aprobata zast puje Aprobat  Techniczn  ITB AT-15-2902/2003.

6.2. Aprobata   Techniczna   ITB   AT-15-2902/2005   jest   dokumentem   stwierdzaj cym

przydatno    okien   i   drzwi   balkonowych   systemu   VEKA   SOFTLINE   z   kszta towników   z 

nieplastyfikowanego PVC do stosowania w budownictwie w zakresie wynikaj cym z postanowie

Aprobaty.

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

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

Techniczna, mog  by  wprowadzane do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robót budowlanych 

w zakresie odpowiadaj cym ich w a ciwo ciom u ytkowym i przeznaczeniu, je eli producent
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dokona  oceny zgodno ci, wyda  krajow  deklaracj  zgodno ci z Aprobat  Techniczn  ITB AT-15-

2902/2005 i oznakowa  wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowi zuj cymi przepisami.

6.3. Aprobata Techniczna nie narusza uprawnie  wnioskodawcy wynikaj cych z przepisów o 

ochronie w asno ci przemys owej, a w szczególno ci obwieszczenia Marsza ka Sejmu 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  (Dz.  U.  nr 119,  poz.  1117). Zapewnienie tych uprawnie  nale y do 

obowi zków producenta.

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

naruszenie praw wy cznych i nabytych.

6.5. Aprobata Techniczna nie zwalnia producenta okien i drzwi balkonowych systemu VEKA 

SOFTLINE od odpowiedzialno ci za prawid ow  jako  wyrobów obj tych Aprobat , a wykonawców 

robót budowlanych od odpowiedzialno ci za prawid ow  jako  ich wbudowania. 

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

wprowadzaniem do obrotu i stosowania w budownictwie okien i drzwi balkonowych systemu VEKA 

SOFTLINE nale y zamieszcza  informacj  o udzielonej tym wyrobom Aprobacie Technicznej ITB AT- 

15-2902/2005. 

7. TERMIN WA NO CI

Aprobata Techniczna ITB AT-15-2902/2005 jest wa na do 31 grudnia 2010 r.

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

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

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

Aprobaty.

KONIEC
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INFORMACJE DODATKOWE

Normy i dokumenty zwi zane

PN-77/B-02011  

PN-B-02151-3:1999

PN-EN 20140-3:1999

PN-EN ISO 717-1:1999

PN-B-05000:1996 

PN-88/B-10085 

PN-88/B-10085/A2 

PN-B-13079:1997 

PN-EN 514:2002

PN-EN 1026:2001  

PN-EN 1027:2001  

PN-EN 12208:2001  

PN-EN 12046-1:2005  

PN-EN 12210:2001  

PN-EN 12211:2001  

PN-EN 12608:2004

EN 12365-1:2003

ZU AT-15/111.11/2005

Obci enia w obliczeniach statycznych. Obci enie wiatrem

Akustyka budowlana. Ochrona przed ha asem w budynkach. Izolacyjno

akustyczna   przegród   w   budynkach   oraz   izolacyjno    akustyczna

elementów budowlanych. Wymagania

Akustyka   -   Pomiary   izolacyjno ci   akustycznej   w   budynkach   i

izolacyjno ci    akustycznej    elementów    budowlanych    -    Pomiary

laboratoryjne   izolacyjno ci   od   d wi ków   powietrznych   elementów

budowlanych

Akustyka. Ocena izolacyjno ci akustycznej w budynkach i izolacyjno ci

akustycznej   elementów   budowlanych.    Izolacyjno    od   d wi ków

powietrznych

Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana A2)

Szk o budowlane. Szyby zespolone

Kszta towniki  z   niezmi kczonego   poli(chlorku   winylu)   (PVC-U)   do

produkcji okien i drzwi. Oznaczanie wytrzyma o ci zgrzewanych naro y i

po cze  w kszta cie T

Okna i drzwi. Przepuszczalno  powietrza. Metoda badania

Okna i drzwi. Wodoszczelno . Metoda badania

Okna i drzwi. Wodoszczelno . Klasyfikacja

Si y operacyjne. Metoda badania. Cz  1: Okna

Okna i drzwi. Odporno  na obci enie wiatrem. Klasyfikacja

Okna i drzwi. Odporno  na obci enie wiatrem. Metoda badania

Kszta towniki   z   niezmi kczonego   poli(chlorku   winylu)   (PVC-U)   do

produkcji okien i drzwi. Klasyfikacja, wymagania i metody bada

Building hardware - Gasket and weatherstripping for doors, windows,

shutters and curtain walling - Part 1: Performance requirements and

classification

Okna   i  drzwi  balkonowe   z  kszta towników  z  nieplastyfikowanego

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

warstwowo-klejonego
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Instrukcja ITB 183 Wytyczne projektowania i wykonywania przeszkle  z szyb zespolonych

Instrukcja ITB 224 Wymagania   techniczno-u ytkowe   dla   lekkich   cian   os onowych   w

budownictwie ogólnym

Instrukcja ITB 269/2002  W a ciwo ci d wi koizolacyjne przegród budowlanych i ich elementów 

AT-15-2697/2003 Kszta towniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) systemu

VEKA SOFTLINE do produkcji okien i drzwi balkonowych 

RAL-GZ 716/1 Kunststoff-Fenster. Gutesicherung. Abschnitt I: Kunststoff-Fensterprofile

Raporty z bada  i oceny

1. Badania aprobacyjne okien i drzwi balkonowych z wysokoudarowego PVC systemu VEKA 

SOFTLINE - Zak ad Bada  Lekkich Przegród i Przeszkle  ITB, NL-0947/00 

2. Badania termiczne okien z wysokoudarowego PVC systemu VEKA SOFTLINE i VEKA TOPLINE 

-Zak ad Bada  Lekkich Przegród i Przeszkle  ITB, NL-1619/01 

3. Badania no no ci naro y ram o cie nic i ram skrzyde  zgrzanych z profili z wysokoudarowego 

PVC systemu VEKA Softline pochodz cych z produkcji firmy DAKO z Nowego S cza - Zak ad

Bada  Lekkich Przegród i Przeszkle  ITB, NL-1464/01 

4. Badania do nowelizacji aprobaty technicznej na okna i drzwi balkonowe z PVC-U systemu VEKA 

SOFTLINE-Zak ad Bada  Lekkich Przegród i Przeszkle  ITB, NL-3442/A/05 

5. Obliczenia wspó czynnika przenikania ciep a okien i drzwi balkonowych z profili wykonanych z 

PVC systemu VEKA SOFTLINE do Aprobaty Technicznej - Zak ad Fizyki Cieplnej ITB, NL- 

0947/00

6. Okre lenie (na podstawie bada ) izolacyjno ci akustycznej w a ciwej okien i drzwi balkonowych 

systemu VEKA SOFTLINE, oraz dane wyj ciowe (w zakresie zagadnie  akustycznych) do 

Aprobaty Technicznej - Zak ad Akustyki ITB, NL-0947/00 (LA/722/01) 

7. Okre lenie (na podstawie bada ) izolacyjno ci akustycznej w a ciwej okien i drzwi balkonowych 

systemu VEKA EUROLINE AD, oraz opracowanie danych wyj ciowych (w zakresie zagadnie

akustycznych) do Aprobaty Technicznej- Zak ad Akustyki ITB, NL-1603/01 (LA-813/02) 

8. Okre lenie i ocena izolacyjno ci akustycznej drzwi balkonowych systemu VEKA SOFTLINE oraz 

opracowanie danych wyj ciowych do nowelizacji Aprobaty Technicznej AT-15-2902/03 - Zak ad

Akustyki ITB, NL-3442/A/2005 (LA-1247/2005) 

9. Atesty Higieniczne HK/B/1117/01/98 / HK/B/0021/01/2001 - Pa stwowy Zak ad Higieny w 

Warszawie
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Rys. 1. Przekroje przez o cie nic  i ram  skrzyd a okna dwup aszczyznowego
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Rys. 2. Przekroje przez o cie nic  i ram  skrzyd a okna jednop aszczyznowego
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Rys. 3. Przekrój przez o cie nic  i ram  skrzyd a okna dwup aszczyznowego 

wykonanego z kszta towników z uszczelkami wspó wyt aczanymi
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Rys. 4. Przekrój przez s upek sta y i ramy skrzyde  okna dwup aszczyznowego
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Rys. 5. Przekrój przez s upek sta y i ramy skrzyde  okna jednop aszczyznowego
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Rys. 6. Przekroje przez s upek ruchomy i ramy skrzyde  okna dwup aszczyznowego
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Rys. 7. Przekroje przez s upek ruchomy i ramy skrzyde  okna jednop aszczyznowego
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Rys. 8. Przekrój przez szczeblin  drzwi balkonowych 

a) dwup aszczyznowych, b) jednop aszczyznowych
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Rys. 9. Kszta townik o cie nicy 101.085
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Rys. 10. Kszta townik o cie nicy 101.086
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Rys. 11. Kszta townik o cie nicy 101.213  

(produkowany w dwóch wersjach - bez uszczelki oraz z uszczelk  wspó wyt aczan )
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Rys. 12. Kszta townik skrzyd a 103.102
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Rys. 13. Kszta townik skrzyd a 103.104
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Rys. 14. Kszta townik skrzyd a 103.105
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Rys. 15. Kszta townik skrzyd a 103.122
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Rys. 16. Kszta townik skrzyd a 103.152
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Rys. 17. Kszta townik skrzyd a 103.153
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Rys. 18. Kszta townik skrzyd a 103.213  

(produkowany w dwóch wersjach - bez uszczelek oraz z uszczelkami wspó wyt aczanymi)
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Rys. 19. Kszta townik skrzyd a 103.196
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Rys. 20. Kszta townik skrzyd a 103.198
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Rys. 21. Kszta townik skrzyd a 103.216
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Rys. 22. Kszta townik skrzyd a 103.227
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Rys. 23. Kszta townik skrzyd a 103.274
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Rys. 24. Kszta townik s upka sta ego 102.087



AT – 15-2902/2005                       58/66 

Rys. 25. Kszta townik s upka sta ego 102.103
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Rys. 26. Kszta townik s upka sta ego 102.102
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Rys. 27. Kszta towniki s upków ruchomych  

a) 102.086, b) 102.118
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Rys. 28. Kszta townik s upka ruchomego 102.196
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Rys. 29. Kszta towniki szczeblin drzwi balkonowych 

a)   102.084, b) 102.088
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Rys. 30. Przekroje stalowych kszta towników wzmacniaj cych 

a)   113.001 (30 x 40 x 1,5 lub 30 x 40 x 3) - do o cie nicy 101.085 

b)   113.025 (30 x 30 x 1,5 lub 30 x 30 x 2 lub 30 x 30 x 3) - do o cie nic 103.086, 101.213

oraz s upków 102.087, 102.102 i 102.103

(do o cie nicy 101.213 mo e by  równie  stosowany kszta townik o grubo ci cianki 1,25 mm) 

c)   113.117 (34x34,5x1,5) - do skrzyde  103.104, 103.105 i 103.153 

d)   113.090 (42 x 34 x 1,5) - do skrzyd a 103.102

e) 113.147.2 (42 x 39,2 x 2) - do skrzyde  103.122 i 103.198 

f) 113.303 (34x28,7x1,7) -do skrzyde  103.152 i 103.274 

g)   113.229 (34 x 27,8 x 1,5) - do skrzyd a 103.213

h)   113.013 (50 x 10 x 1,5) - do s upków ruchomych 102.086 i 102.118

i)    113.020 (30 x 10 x 1,5) - do szczeblin 102.084 i 102.088
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Rys. 31. Przekroje stalowych kszta towników wzmacniaj cych 

do skrzyde  103.196, 103.216 i 103.227 

                            a)   113.310,  b) 113.306
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Rys. 32. Przekroje kszta towników listew przyszybowych do szyb o grubo ci 24 mm
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112.253 112.050 

Rys. 33. Przekroje uszczelek osadczych do szyb o grubo ci 24 mm:

112.253 - uszczelka zewn trzna, 112.050 - uszczelka wewn trzna

(dostarczana luzem lub wci ni ta fabrycznie w kana  listwy przyszybowej)

112.001                    112.002 112.072                 112.254 

Rys. 34. Przekroje uszczelek przylgowych: 112.001 i 112.002 - uszczelki zewn trzne, 

112.072 i 112.254 - uszczelki wewn trzne

112.300

Rys. 35. Przekrój uszczelki p askiej 112.300




