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1. PRZEDMIOT APROBATY

1.1. Postanowienia o96lne

Przedmiotem Aprobaty Technicznej ITB sq stalowe dzwi wewngtrzne rozwierane UNIFORM,

ENDOOR, ENPLUS, MULTIPLAY, UNIFORM MULTI i ENDOOR MULTI, produkowane przez firmg

LOCHER Srl, Loc. Grosso 47, 39058 Sarentino (BZ), Wlochy.

Aprobata Techniczna ITB obejmuje nastqpujqce v'ryroby:

drzwi stalowe UNIFORM El2 60, jednoskzydlowe, pelne i przeszklone, z przylgq wzdlu?

krawqdzi pionowych i poziomych skzydla drzwiowego, o deklarowanej klasie odporno5ci

ogniowej,

drzwi stalowe UNIFORM E12120, jednoskrzydlowe, pelne i przeszklone, z przylgq wzdlu2

krawgdzi pionowych i poziomych skrzydla drzwiowego, o deklarowanej klasie odporno6ci

ogniowej,

drzwi stalowe ENDOOR El2 60, jednoskzydlowe, pelne i przeszklone, z przylgq wzdluZ

krawgdzi pionowych i gornej poziomej skzydla drzwiowego, o deklarowanej klasie odporno5ci

ogniowej,

drzwi stalowe ENDOOR El2 120, jednoskrzydlowe, pelne i przeszklone, z pzylgq wzdlu2

krawgdzi pionowych i gornej poziomej skzydla drzwiowego, o deklarowanej klasie odporno6ci

ogniowej,

drzwi stalowe ENPLUS El2 60, jednoskzydlowe, pelne i przeszklone, z przylgq wzdlu2

krawqdzi pionowych i g6rnej poziomej skrzydla drzwiowego, o deklarowanej klasie odpornoSci

ogniowej,

drzwi stalowe ENPLUS El2 120, jednoskrzydlowe, pelne i przeszklone, z przylgq wzdlu?

krawqdzi pionowych i g6rnej poziomej skzydla drzwiowego, o deklarowanej klasie odporno6ci

ogniowej,

drzwi stalowe ENDOOR El2 60, dwuskzydlowe, pelne i przeszklone, z przylgq wzdlu2

krawqdzi pionowych i poziomych skzydla drzwiowego, o deklarowanej klasie odporno5ci

ogniowej,

drzwi stalowe ENDOOR El2 60, dwuskzydlowe, pelne i przeszklone, z przylgq wzdlu2

krawgdzi pionowych i g6rnej poziomej skrzydla drzwiowego, o deklarowanej klasie odporno6ci

ogniowej,

drzwi stalowe ENDOOR El2 120, dwuskzydlowe, pelne i przeszklone, z przylgq wzdlu2

krawqdzi pionowych i poziomych skzydla drzwiowego, o deklarowanej klasie odporno5ci

ognicwej,

drzwi stalowe ENDOOR El2 120, dwuskrzydlowe, pelne i przeszklone, z przylgq wzdlu2

krawgdzi pionowych i gornej poziomej skrzydla drzwiowego, o deklarowanej klasie odporno6ci

ogniowej,
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drzwi stalowe ENPLUS E12 60, dwuskrzydlowe, pelne i przeszklon e, z przylgqwzdlu2 krawgdzi

pionowych i g6rnej poziomej skzydla drzwiowego, o deklarowanej klasie odpornoSci

ogniowej,

drzwi stalowe ENPLUS El2 120, dwuskzydlowe, pelne i przeszklone, z przylgq wzdlu2

krawgdzi pionowych i g6rnej poziomej skrzydla drzwiowego, o deklarowanej klasie odporno5ci

ogniowej,

drzwi stalowe UNIFORM MULTI, jednoskzydlowe, pelne i przeszklone, z przylgq wzdlu2

krawgdzi pionowych i poziomych skzydla drzwiowego,

drzwi stalowe ENDOOR MULTI, jednoskzydlowe, pelne i przeszklone, z przylgq wzdluZ

krawgdzi pionowych ig6rnej poziomej skzydla drzwiowego,

drzwi stalowe ENDOOR MULTI, dwuskzydlowe, pelne i przeszklone, z przylgq wzdlu2

krawgdzi pionowych i poziomych skzydla drzwiowego,

drzwi stalowe ENDOOR MULTI, dwuskzydlowe, pelne i przeszklone, z przylgq wzdlu2

krawqdzi pionowych i g6rnej poziomejskzydla drzwiowego,

drzwi stalowe MULTIPLAY, jednoskzydlowe, pelne i przeszklone, z przylgqwzdluZ krawqdzi

pionowych i poziomych skzydla drzwiowego.

Przekroje drzwi objqtych Aprobatq, budowg skzydel i o6cieznic przedstawiono na rys. 1 + 36.

Wymagane wlaSciwo6ci techniczne stalowych drzwi wewnqtrznych rozwieranych UNIFORM,

ENDOOR, ENPLUS, MULTIPLAY, UNIFORM MULTI i ENDOOR MULTI podano w p. 3.

1.2. Drzwi stalowe UNIFORM Elz 60, jednoskrzydlowe, z przylgq wzdlu? krawgdzi

pionowych i poziomych skrzydla drzwiowego

Wymiary drzwi stalowych UNIFORM E1260 w Swietle oScieznicy wynoszq:

szeroko56: 550 + 1265 mm.

wysokoS6: 1729+ 2651 mm.

Skzydlo drzwijest wykonane z przylgq na krawgdziach pionowych i poziomych. Konstrukcjg

skzydla stanowiq dwa arkusze ocynkowanej blachy stalowej o grubo6ci 0,7 + 0,8 mm, polqczone ze

sobq wzdluZ wszystkich krawqdzi poqzez odpowiednie zagigcia tworzqce przylgi o szeroko5ci

20 ! 1 mm (w przypadku krawgdzi pionowych) i o szeroko$ci 12 t 1 mm (w przypadku krawgdzi

poziomych). Blachy poszycia skzydla drzwiowego sq lqczone ze sobq metodq zagniatania. Skrzydlo

drzwiowe ma gruboS6 60 mm, a jego powierzchnia wynosi 0,951 + 3,043 m2. Wewnqtrz skzydfa

umieszczone sq nastgpujqce wzmocnienia z ksztaltownik6w stalowych:

plaskowniki stalowe, ocynkowane, o przekroju 2,5 x 55 mm, umieszczone wzdluz krawqdzi

nadproZowej i wzdtuz krawqdzi progowej skzydla,

plaskownik stalowy, ocynkowany, o przekroju 2,5 x 55 mm, umieszczony wzdlu2 krawgdzi

zamkowej skzydfa,

plaskowniki stalowe, ocynkowane, o przekroju 3 x 55 mm, wygiqte pod kqtem prostym

o ramionach 240 mm i 60 mm, mocowane za pomocq stalowych nit6w w g6rnym i dolnym

naro2u skrzydla, przy krawgdzi zawiasowej, stanowiqce jednoczeSnie wzmocnienia do
- mocowania zawias6w.
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plaskownik stalowy, ocynkowany, o przekroju 3 x 53 mm i dlugoSci 367 mm, mocowany za

pomocq stalowych nitonakrqtek na wysoko5ci zamka,

minimum dwa ptaskowniki stalowe, ocynkowane, o przekroju 2,5 x 55 mm i dfugo5ci 80 mm,

mocowane za pomocq stalowych nitonakrqtek na wysokoSci bolc6w przeciwwywaZeniowych,

kqtowniki stalowe, ocynkowane, o przekroju 0,8 x 31,5 x 90 mm idlugo6ci 300 mm,

umieszczone w dolnym i g6rnym naroZu skzydla, przy krawqdzi zawiasowej, od strony

zawiasowej, do mocowania zamykacza,

kqtownik stalowy, ocynkowany, o przekroju 0,8 x 31,5 x 140 mm idlugoSci 240 mm,

umieszczony wzdluZ krawgdzi zawiasowej, w polowie wysoko5ci skzydfa, od strony

przeciwnej do zawiasowej.

Wypelnienie skzydla stanowi plyta warstwowa skladajqca sig z:

plyty ze skalnej welny mineralnej (bez lqczefi), o gqstoSci 120 kglm3 i gruboSci 27 mm, firmy

Locher Srl,

kleju mineralnego typu FM, firmy Locher Srl, w ilo6ci 7,8 kglm2,

plyty ze skalnej welny mineralnej (bez lqczeh), o ggsto5ci 120 kglm3 i gruboSci 27 mm, firmy

Locher Srl.

Plyta warstwowa przyklejona jest do obu stalowych blach okladzinowych przy pomocy kleju

mineralnego typu FM, firmy Locher Srl, w iloSci 0,25 kglm2.

W g6rnej czg5ci skzydla drzwi stalowych UNIFORM El2 60 z przeszkleniem osadzona jest

tafla szkla Pyrobel 60125, o grubo5ci 25 mm, firmy AGC Flat Glass Europe lub PYROSTOP 60-101,

o gruboSci 24 mm, firmy Pilington, o maksymalnych wymiarach szerokoSci iwysoko6ci: 624 x 400 mm

lub o maksymalnej Srednicy: 550 mm, przy czym minimalna odlegloS6 tafli szkla od krawqdzi pionowej

skzydla wynosi 254 mm, a minimalna odleglo6d tafli szk{a od krawqdzi nadprozowej wynosi 300 mm.

Wyciqty w skzydle otw6r pzeszklenia wzmocniony jest paskami plyt gipsowo-kartonowych

o przekroju 56 x 12,5 mm, firmy Lafarge Gessi, orazksztaftownikami typu U (elementami spinajqcymi)

o dlugoSci 50 mm, z blachy stalowej ocynkowanej gruboSci 2,0 mm (po dwa elementy spinajqce na

kazdq krawgd2 otworu prostokqtnego ozz cztery elementy spinajqce w przypadku otworu okrqglego).

Na obwodzie tafli szkla jest umieszczona uszczelka pqczniejqca Kerafix Flexpan 200, o przekroju

28 x 2 mm, firmy Kuhn. Przeszklenie jest zamocowane w skzydle drzwiowym za pomocq dwoch

ramek z blachy stalowej ocynkowanej gruboSci 2,0 mm, poprzez uszczelki piankowe Everstop, firmy

Lem ltalia. Jedna ramka jest polqczona z ksztaftownikami typu U (elementami spinajqcymi) za pomocq

spaw6w punktowych. Druga ramka jest polqczona z ksztaltownikami typu U (elementami spinajqcymi)

i blachq okladzinowq za pomocq 8 stalowych wkrgt6w 4,8 x 16 mm.

O6cieznica drzwi stalowych UNIFORM El2 60 sklada sig z ksztaltownik6w wyprofilowanych

z ocynkowanej blachy stalowej o grubo5ci 1,5 mm. Stojaki inadproze oScieznicy sq polqczone za

pomocE stalowych wkrqt6w 4,8 x 16 mm, elementow naro2nikowych AT-002, firmy Locher Srl

istalowych nit6w.

W specjalnie wyprofilowanych wrqbach wzdlu2 stojak6w i nadproza o6cieznicy umieszczona

jest uszczelka pgczniejqca Kerafix Flexpan 200, o przekroju 28 x 2 mm, firmy Kuhn. Na krawgdzi

zamkowej skrzydla, na wysokoSci zamka, umieszczona jest uszczelka pqczniejqca typu Kerafix

Flexpan 200, o wymiarach 216 x 50 x 2 mm, firmy Kuhn.
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Skzydlo drzwiowe jest zawieszone w o5cieznicy na co najmniej dw6ch zawiasach:

- jednym typu CC011 firmy Locher Srl,

- jednym typu CMO10 firmy Locher Srl (zawias sprqzynowy).

Zawiasy sq mocowane do skzydla i oScieznicy za pomocq trzech stalowych nit6w.

Drzwi stalowe UNIFORM E1260 sq wyposa2one w nastqpujqce okucia:

zamek wpuszczany typu 015, firmy Locher Srl, lub zamek elektromechaniczny typu SCAI,

firmy Locher Srl,

- wkladkg bgbenkowq firmy Locher Srl,

dwa ograniczniki otwarcia firmy Locher Srl, wykonane z blachy stalowej ocynkowanej grubo5ci

1,5 mm, zamocowane na krawgdzi nadproZowej i na krawgdzi progowej skzydla,

co najmniej 2 stalowe bolce przeciwwywa2eniowe firmy Locher Srl,

klamki z tarczami (klamki z tworzywa sztucznego z rdzeniem stalovvym, z trzpieniem

obrotowym stalowym 9 x 9 mm, z czgSciami konstrukcyjnymi tarcz ze stali oraz z czgSciami

oslonowymi tarczz tworzywa sztucznego) typu FS-138/353K, firmy HOPPE.

Drzwi stalowe UNIFORM El2 60 mogq by6 wyposa2one w zamykacz nawierzchniowy typu

TS 4000 firmy GEZE, typu DC340 firmy ASSA ABLOY lub typu TS 73 firmy DORMA, przy czym

zawias spreZynowy moZe by6 w6wczas zastqpiony pzez zawias bez funkcji zamykania. Drzui

stalowe UNIFORM El2 60 mogq by6 r6wniez wyposazone w wizjer Panorama 200 firmy CYKLOP,

dodatkowy zamek wpuszczany typu 015, firmy Locher Srl, i listwq opadajEcqz uszczelkq DOMATIC

COMPACT PLUS FIRE DA5004, firmy Fapim.

Zamek wpuszczany gl6wny i dodatkowy (jeSli wystgpuje) jest zamocowany w kasecie

wykonanej z element6w z blachy stalowej ocynkowanej, osfonigtej z obu stron za pomocq plyty

pgczniejqcje typu Kerafix Flexpan 200 o wymiarach 186 x 88 x 1,8 mm, firmy Kuhn, oraz plyty

gipsowo-kartonowejtypu PREGYDUR BD, o wymiarach 192 x 90 x 15 mm, firmy Lafarge Gessi.

Drzwi stalowe UNIFORM El2 60 powinny by6 osadzane w Scianie murowanej lub betonowej

o gqstoSci nie mniejszej niz 1800 kg/m3, gruboSci nie mniejszq niz 150 mm i klasie odpornoSci

ogniowej nie nizszej niz El 60. OScieznica powinna by6 zamocowana w oScie2u otworu drzwiowego za

pomocq:

minimum 8 stalowych kotew odginanych 2 x 28 x 192 mm mocowanych do stojak6w przy

pomocy stalowych nit6w (po minimum 4 kotwy na stojak oScieZnicy); kotwy sq zamurowywane

lub zabetonowane w o5ciezu; wolna przestrzeh pomiqdzy oScie2nicq a oScieZem powinna by6

wypelniona zaprawq betonowq lub wapienno - cementowq,

minimum 8 stalowych lqcznik6w rozporowych minimum 10 x 112 mm (po minimum 4lqczniki

na stojak o5cie2nicy); wolna przestrzeh pomigdzy o6cieznicq a oScie2em powinna by6

wypelniona zaqawq betonowq lub wapienno - cementowq,

o5cieznicy montazowej, wykonanej z ksztaltownik6w z blachy stalowej ocynkowanej gruboSci

2,0 mm, polqczonych stalowymi elementami naroZnymi iwkrqtami; oScieZnica montaZowa jest

mocowana za pomoca minimum 8 stalowych kotew odginanych 2 x 28 x 192 mm (po

minimum 4 kotwy na stojak oScie2nicy); kotwy sq zamurowywane lub zabetonowane

w o6cie2u; o5cie2nica drzwiowa jest polqczona z oScie2nicq montazowqza pomocq minimum

' 8 stalowych wkrgt6w 6,3 x 38 mm (po minimum 4 wkrqty na stojak oScieznicy); wolna

;@TI
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przestrzen pomigdzy o6cieznicq montaZowq a o5ciezem oraz pomigdzy o5cieZnicami powinna

by6 wypelnionazaprawq betonowq lub wapienno - cementowq.

1.3. Drzwi stalowe UNIFORM El212O, jednoskrzydlowe, z przylgq wzdlu2 krawgdzi

pionowych i poziomych skrzydla drzwiowego

Wymiary drzwistalowych UNlFORMEl2120 w Swietle o6cieznicy wynoszq:

szerokoS6: 550 + 1265 mm,

wysokoS6: 1729 + 2651 mm.

Skzydlo drzwijest wykonane z przylgq na krawqdziach pionowych i poziomych. Konstrukcjq

skzydla stanowiq dwa arkusze ocynkowanej blachy stalowej o grubo5ci 0,7 + 0,8 mm, polqczone ze

sobq wzdluz wszystkich krawqdzi popzez odpowiednie zagiqcia tworzqce przylgi o szerokoSci

20 t 1 mm (w przypadku krawgdzi pionowych) i o szeroko$ci 12 t 1 mm (w przypadku krawgdzi

poziomych). Blachy poszycia skzydla drzwiowego sq lqczone ze sobq metodq zagniatania. Skrzydlo

drzwiowe ma gruboS6 60 mm, a jego powierzchnia wynosi 0,951 + 3,043 m2. Wewnqtrz skzydla

umieszczone sq nastgpujqce wzmocnienia z ksztaltownikow stalowych:

plaskowniki stalowe, ocynkowane, o przekroju 4 x 55 mm, umieszczone wzdluZ krawgdzi

nad proZowej i wzdlu2 krawgdzi progowej skrzydla,

plaskownik stalowy, ocynkowany, o przekroju 4 x 55 mm, umieszczony wzdlu? krawgdzi

zamkowej skzydla,

plaskowniki stalowe, ocynkowane, o przekroju 3 x 55 mm, wygiqte pod kqtem prostym

o ramionach 240 mm i 60 mm, mocowane za pomocE stalowych nit6w w g6rnym i dolnym

narozu skzydla, przy krawqdzi zawiasowej, stanowiqce jednoczeSnie wzmocnienia do

mocowania zawias6w,

plaskownik stalowy, ocynkowany, o przekroju 3 x 53 mm i dlugoSci 300 mm, mocowany za

pomocq stalowych nitonakrqtek na wysokoSci zamka,

minimum dwa plaskowniki stalowe, ocynkowane, o przekroju 2,5 x 55 mm i dlugo5ci 80 mm,

mocowane za pomocq stalowych nitonakrqtek na wysokoSci bolc6w przeciwwywazeniowych,

kqtowniki stalowe, ocynkowane, o przekroju 0,8 x 31,5 x 90 mm i dlugo6ci 300 mm,

umieszczone w dolnym i gornym narozu skrzydla, pzy krawqdzi zawiasowej, od strony

zawiasowej, do mocowania zamykacza,

- kqtownik stalowy, ocynkowany, o przekroju 0,8

umieszczony wzdlu2 krawqdzi zawiasowej, w

przeciwnej do zawiasowej.

Wypelnienie skzydla stanowi plyta warstwowa skladajqca siq z :

plyty ze skalnejwelny mineralnej o gqstoSci 120 kg/m3 i gruboSci 17 mm, firmy Locher Srl,

kleju mineralnego typu FM, firmy Locher Srl, w iloSci 7,8 kglm2,

plyty ze skalnej welny mineralnej o gqsto6ci 120 kglms i grubo6ci 17 mm,firmy Locher Srl,

kleju mineralnego typu FM, firmy Locher Srl, w iloSci 7,8 kglm2,

plyty ze skalnejwelny mineralnej o gqsto6ci 120 kg/m3 i gruboSci 17 mm,firmy Locher Srl.

x 31,5 x 140 mm i dlugo5ci 240 mm,

polowie wysoko5ci skzydla, od strony
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Plyta warstwowa przyklejona jest do obu stalowych blach okladzinowych przy pomocy kleju

mineralnego typu FM firmy Locher Srl, w iloSci 0,25 kg/m2.

W g6rnej czgSci skzydla dzwi stalowych UNIFORM El2 120 z przeszkleniem osadzona jest

tafla szkla Pyrobel 120153, o gruboSci 53 mm, firmy AGC Flat Glass Europe lub tafla szkla typu

Pyrostop 120-10, o gruboSci 56 mm, firmy Pilkington, lub tafla szkfa Sunfill M0, o gruboSci 54 mm,

firmy Global Building, o maksymalnych wymiarach szeroko5ci i wysokoSci: 624 x 400 mm lub

o maksymalnej Srednicy: 550 mm, pzy czym minimalna odleglo6c tafli szkla od krawgdzi pionowej

skzydla wynosi 254 mm, a minimalna odlegloS6 tafli szkla od krawgdzi nadproZowej wynosi 300 mm.

Wyciqty w skrzydle otwor przeszklenia jest wzmocniony paskami plyt gipsowo-kartonowych

o przekroju 56 x 12,5 mm, firmy Lafarge Gessi oraz ksztaltownikamitypu U (elementami spinajqcymi)

o dlugo5ci 50 mm, z blachy stalowej ocynkowanej grubo6ci 2,0 mm (po dwa elementy spinajqce na

ka2dq krawqdz otworu prostokqtnego oraz cztery elementy spinajqce w przypadku otworu okrqglego).

Na obwodzie tafli szkla jest umieszczona uszczelka pqczniejqca Kerafix Flexpan 200, o przekroju

53 x 2 mm, firmy Kuhn. Przeszklenie jest zamocowane w skzydle drzwiowym za pomocq dwoch

ramek z blachy stalowej ocynkowanej gruboSci 2,0 mm lub z blachy stalowej grubo5ci 4,0 mm,

poprzez uszczelki piankowe Everstop firmy Lem ltalia. Jedna ramka jest polqczona z ksztaftownikami

typu U (elementami spinajqcymi) za pomocq spaw6w punktowych. Druga ramka jest polqczona

z ksztaltownikami typu U (elementami spinajqcymi) i blachq okladzinowq za pomocq 8 stalowych

wkrqt6w 4,8 x 16 mm.

O5cie2nica drzwi stalowych UNIFORM E12120 sklada sig z ksztaltownik6w wyprofilowanych

z ocynkowanej blachy stalowej o gruboSci 1,5 mm. Stojaki inadproZe o5cieznicy sq polqczone za

pomoce stalowych wkrqt6w 4,8 x 16 mm, element6w naroZnikowych AT-002, firmy Locher Srl.

istalowych nit6w.

W specjalnie wyprofilowanych wrgbach wzdlu2 stojakow i nadproZa o5cie2nicy jest

umieszczona uszczelka pqczniejqca Kerafix Flexpan 200, o przekroju 28 x 2 mm, firmy Kuhn. Na

krawgdzi zamkowej skrzydla, na wysokoSci zamka, umieszczona jest uszczelka pgczniejqca typu

Kerafix Flexpan 200, o wymiarach 216 x 50 x 2 mm, firmy Kuhn.

Skzydfo drzwiowe jest zawieszone w o6cieznicy na co najmniej dw6ch zawiasach:

- jednym typu CC011, firmy Locher Srl,

- jednym typu CMO10, firmy Locher Srl (zawias sprqZynowy),

Zawiasy sq mocowane do skzydla i oScie2nicy za pomocq trzech stalowych nit6w.

Drzwi stalowe wewnqtrzne UNIFORM E12120 sq wyposazone w nastqpujqce okucia:

zamek wpuszczany typu 015, firmy Locher Srl, lub zamek elektromechaniczny typu SCAI,

firmy Locher Srl,

wkladkq bqbenkowq firmy Locher Srl,

dwa ograniczniki otwarcia firmy Locher Srl, wykonane z blachy stalowej ocynkowanej gruboSci

1,5 rim, zamocowane na krawgdzi nadproZowej i na krawqdzi progowejskrzydla,

minimum 2 stalowe bolce pzeciwwywaZeniowe firmy Locher Srl,

klamki z larczami (klamki z lworzywa sztucznego z rdzeniem stalowym, z trzpieniem

obrotowym stalowym 9 x 9 mm, z czgSciami konstrukcyjnymi tarcz ze stali otaz z czq5ciami

- oslonowymi tarcz z twozywa sztucznego) typu FS-1 38/353K, firmy HOPPE.
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Drzwi stalowe UNIFORM El2 120 mogq by6 wyposazone w zamykacz nawierzchniowy typu

TS 4000 firmy GEZE, typu DC340 firmy ASSA ABLOY lub typu TS 73 firmy DORMA, przy czym

zawias sprQzynowy moze by6 w6wczas zastqpiony przez zawias bez funkcji zamykania, Drzwi

stalowe UNIFORM E12120 mogq by6 r6wnie2 wyposa2one w dodatkowy zamek wpuszczany typu

015, firmy Locher Srl,

Zamek wpuszczany glowny i dodatkowy (eSli wystgpuje) jest zamocowany w kasecie

wykonanej z element6w z blachy stalowej ocynkowanej, oslonigtej z obu stron za pomocq plyty

pqczniejqcej typu Kerafix Flexpan 200, o wymiarach 186 x 88 x 1,8 mm firmy Kuhn oraz plyty

gipsowo-kartonowejtypu PREGYDUR BD, o wymiarach 191 x 90 x 15 mm, firmy Lafarge Gessi.

Drzwi stalowe UNIFORM Elz 12O powinny by6 osadzane w Scianie murowanej, o grubo5ci nie

mniejszej ni?250 mm lub betonowej, o gruboSci nie mniejszej niz 150 mm, o gqsto5ci nie mniejszej

niz 1800 kg/m3 iklasie odporno6ci ogniowej nie ni2szej niZ El 120. O5cieznica powinna by6

zamocowana w oScie2u otworu drzwiowego za pomocq:

minimum 8 stalowych kotew odginanych 2 x 28 x 192 mm, mocowanych do stojak6w przy

pomocy stalowych nitow (po minimum 4 kotwy na stojak o6cieZnicy); kotwy sq zamurowywane

lub zabetonowane w o6cieZu; wolna przestrzeh pomiqdzy o6cie2nicq a oScieZem powinna by6

wypefniona zaptawq betonowq lub wapienno - cementowq,

minimum 8 stalowych lqcznik6w rozporowych minimum 10 x 112 mm (po minimum 4lqczniki

na stojak o5cieznicy); wolna przestrzeh pomiqdzy oScieZnicq a o6cieZem powinna by6

wype{niona zaprawq betonowq lub wapienno - cementowq,

oScieznicy montazowej wykonanej z ksztaltownik6w z blachy stalowej ocynkowanej gruboSci

2,0 mm, polqczonych stalowymi elementami naroZnymi i wkrgtami; oScie2nica montaZowa jest

mocowana za pomocq minimum 8 stalowych kotew odginanych 2 x 28 x 192 mm

(po minimum 4 kotwy na stojak oScieznicy); kotwy sq zamurowywane lub zabetonowane

w oScie2u; o5cieznica drzwiowa jest polqczona z o5cie2nicq monta2owEza pomocq minimum

I stalowych wkrgtow 6,3 x 38 mm (po minimum 4 wkrgty na stojak o5cieZnicy); wolna

przestrzefi pomiqdzy oScieznicq montaZowq a o6cie2em oraz pomiqdzy o5cieznicami powinna

by6 wypelniona zaprawq betonowq lub wapienno - cementowq.

1.4. Drzwi stalowe ENDOOR El2 60, jednoskrzydlowe, z przylgq wzdlu2 krawqdzi

pionowych i g6rnej poziomej skrzydla d rzwiowego

Drzwi stalowe ENDOOR El2 60 to drzwi rozwierane, jednoskrzydlowe, pelne lub pzeszklone,

o identycznej konstrukcji i sposobie osadzenia w Scianie jak drzwi stalowe UNIFORM El2 60, wg opisu

przedstawionego w p. 1.2, z nastqpujqcymi zmianami:

wzdluZ krawqdzi progowej skrzydla zagiqcia blach okfadzinowych nie tworzq pzylgi, a obie

blaclfy okladzinowe zachodzq na siebie i polqczone sq przy pomocy spaw6w punktowych,

w skrzydle drzwiowym wystgpuje tylko jeden kqtownik stalowy, ocynkowany, o przekroju

0,8 x 31,5 x 90 mm i dlugoSci 300 mm, do zamocowania zamykacza, umieszczony w g6rnym

narozu skrzydla, przy krawqdzizawiasowej, od strony zawiasowej,

- - drzwi sq wyposazone tylko w jeden ogranicznik otwarcia firmy Locher Srl, wykonany z blachy

stalowej ocynkowanej grubo6ci 1,5 mm, zamocowany Qa krawedzi nadprozowej skrzydla,
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drzwi nie mogq by6 wyposazone w listwq opadajqcq z uszczelk4 DOMATIC COMPACT PLUS

FIRE DA5004, firmy Fapim.

1.5. Drzwi stalowe ENDOOR E12120, jednoskrzydlowe, z przylgq wzdlu? krawgdzi

pionowych i g6rnej poziomej s krzydla d rzwiowego

Drzwistalowe ENDOOR E12120 to drzwi rozwierane, jednoskzydlowe, pelne lub przeszklone,

o identycznej konstrukcji i sposobie osadzenia w Scianie jak drzwi stalowe UNIFORM El2 120, wg

opisu przedstawionego w p. 1.3, z nastgpujqcymizmranamr:

v'rzdlu2 krawqdzi progowej skzydla zagiqcia blach okladzinowych nie tworzq pzylgi, a obie

blachy okladzinowe zachodzq na siebie i polqczone sq przy pomocy spaw6w punktowych,

w skrzydle drzwiowym wystgpuje tylko jeden kqtownik stalowy, ocynkowany, o przekroju

0,8 x 31,5 x 90 mm i dlugo6ci 300 mm, do zamocowania zamykacza, umieszczony w g6rnym

naroZu skzydla, przy krawqdzizawiasowej, od strony zawiasowej,

drzwi sq wyposaZone tylko w jeden ogranicznik otwarcia firmy Locher Srl, wykonany z blachy

stalowej ocynkowanej gruboSci 1,5 mm, zamocowany na krawqdzi nadpro2owej skzydla.

1.6. Dzwi stalowe ENPLUS Elz 60, jednoskrzydlowe, z przylgq wzdlu? krawgdzi

pionowych i g6rnej poziomej s krzydla d rzwiowego

Drzwi stalowe ENPLUS El2 60 to drzwi rozwierane, jednoskzydlowe, pelne i przeszklone,

o identycznej konstrukcji i sposobie osadzenia w Scianie jak dzwi stalowe ENDOOR El2 60, wg opisu

przedstawionego w p. 1.4, przy czym w przypadku drzwi ENPLUS El2 60 o5cie2nica sklada sig

z ksztaftownik6w wyprofilowanych o innym przekroju, wykonanych z ocynkowanej blachy stalowej

o grubo6ci 1,35 mm. Stojaki i nadproZe oScieznicy sq polqczone za pomocq stalowych wkrqt6w

4,8 x 16 mm, element6w naroZnikowych AT-005, firmy Locher Srl, stalowych naro2nik6w kqtowych

oraz stalowych nit6w.

Drzwi stalowe ENPLUS El2 60 mogq by6 r6wnie2 osadzane w Scianie z okladzinami z plyt

gipsowo-kartonowych na ruszcie z ksztaftownik6w stalowych minimum C75 i U75, o klasie odpornoSci

ogniowej nie nizszej niZ El 60, przy pomocy minimum 8 stalowych wkrgt6w montaZowych o wymiarach

nie mniejszych niz 8 x 120 mm (po minimum 4 wkrgty na stojak o6cieznicy). Ksztaltowniki o3cieznicy

i przestrzeh pomiqdzy oScieznicq a otworem drzwiowym powinny by6 szczelnie wypelniona klejem

gipsowym lub zaprawq gipsowq.

1.7. Drzwi stalowe ENPLUS El2'120, jednoskrzydlowe, z pzylgq wzdlu2 krawgdzi

pionowyc h i g6rnej poziomej skrzydla d rzwiowego

Drzwi stalowe ENPLUS E12120 to drzwi rozwierane, jednoskzydlowe, pefne i przeszklone,

o identycznej konstrukcji i sposobie osadzenia w Scianie jak dzwi stalowe ENDOOR E12120, wg opisu

przedstawionego w p. 1.5, ptzy czym w przypadku drzwi ENPLUS El2 120 oScieZnica sklada sig

z ksztaltownik6w wyprofilowanych o innym przekroju, wykonanych z ocynkowanej blachy stalowej

o gruboSci 1,35 mm. Stojaki i nadproZe oScie2nicy sq polqcz=one za pomocq stalowych wkrqt6w 4,8
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x 16 mm, element6w naro2nikowych AT-005, firmy Locher Srl, stalowych naro2nik6w kqtowych oraz

stalowych nitow.

1.8. Drzwi stalowe ENDOOR Elz60, dwuskrzydlowe, z przylgq wzdlu2 krawgdzi

pionowych i poziomych skzydla drzwiowego

Wymiary drzwi stalowych dwuskzydlowych ENDOOR El2 60 w Swietle o6cieznicy wynoszq:

szerokoS6: 924 + 2508 mm,

wysoko66: 1729+ 2651 mm,

przy czym szerokoS6 skrzydla czynnego wynosi 518 + 1343 mm, a szerokoS6 skzydla biernego

wynosi465 + 1298 mm.

Skzydlo czynne i bierne drzwi jest wykonane z przylgq na krawgdziach pionowych

i poziomych. Konstrukcjq skzydla stanowiq dwa arkusze ocynkowanej blachy stalowej o gruboSci

0,7 + 0,8 mm, polqczone ze sobq wzdluz wszystkich krawqdzi poprzez odpowiednie zagiqcia tworzqce

przylgi oszerokoSci 20t1mm(wprzypadkukrawgdzi pionowych)ioszeroko6ci 12t1mm
(w przypadku krawqdzi poziomych). Blachy poszycia skzydla drzwiowego sq lqczone ze sobq metodq

zagniatania oraz spawania punktowego (w odstgpach okolo 200 mm). Skzydla drzwiowe majq

grubo66 60 mm. Sumaryczna powierzchnia skzydel dzwiowych wynosi 1,598 + 6,032 m2. Wewnqtrz

kazdego skrzydla umieszczone sq nastqpujqce wzmocnienia z ksztaltownik6w stalowych:

plaskowniki stalowe, ocynkowane o przekroju 3 x 55 mm, wygigte pod kqtem prostym

o ramionach 240 mm i 60 mm, mocowane za pomocq stalowych nit6w w g6rnym i dolnym

narozu skzydla, przy krawqdzi zawiasowej, stanowiqce jednoczeSnie wzmocnienia do

mocowania zawias6w,

minimum dwa plaskowniki stalowe, ocynkowane o pzekroju2,Sx 55 mm idfugo5ci 80 mm,

mocowane za pomocq stalowych nitonakrgtek na wysokoSci bolcow przeciwwywa2eniowych,

kqtowniki stalowe, ocynkowane o przekroju 0,8 x 31,5 x 90 mm idlugoSci 300 mm,

umieszczone w dolnym i g6rnym narozu skzydla, pzy krawgdzi zawiasowej, od strony

zawiasowej, do zamocowania zamykacza,

kqtownik stalowy, ocynkowany o przekroju 0,8 x 31,5 x 140 mm idlugo6ci 240 mm,

umieszczony wzdlu2 krawgdzi zawiasowej, w polowie wysokoSci skzydla, od strony

przeciwnej do zawiasowej,

plaskownik stalowy, ocynkowany o przekroju 3 x 53 mm i dlugoSci 367 mm, mocowany za

pomocq stalowych nitonakrqtek na wysokoSci zamka oraz plaskownik o przekroju

2,5 x 53 mm, umieszczony wzdlu? krawgdzizamkowejw przypadku skzydla czynnego.

Wypelnienie kazdego skzydla stanowi plyta warstwowa skladajqca siq z:

plyty ze skalnejwelny mineralnej o ggsto6ci 120 kglm3 i gruboSci 27 mm, firmy Locher Srl,

klejuhineralnego typu FM, firmy Locher Srl, w ilo5ci 7,8 kgtm',

plyty ze skalnej welny mineralnej o gqstoSci 120 kglm3 i grubo5ci 27 mm, firmy Locher Srl.

Plyta warstwowa przyklejona jest do obu stalowych blach okladzinowych przy pomocy kleju

mineralnego typu FM, firmy Locher Srl, w iloSci 0,25 kg/m'?.
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Wzdlu2 krawgdzi zamkowej skzydla biernego jest zamontowany element przymykowy za

pomocA 6 wkrgtow 2 x 45 mm i spaw6w w dolnej i g6rnej czgSci. Element przymykowy jest wykonany

z odpowiednio wyprofilowanych ksztaltownikow z blach stalowych ocynkowanych o grubo6ci 1,2 mm

i 2,5 mm. Ksztaltownik z blachy stalowej o grubo5ci 2,5 mm stanowi oslong prqtow ryglujqcych

przeciwzamka. Element przymykowy jest wypelniony plytami gipsowo-kartonowymi typu PREGYDUR

BD, firmy Lafarge Gessi.

W g6rnej czqSci skzydla lub skrzydel drzni dwuskrzydlowych ENDOOR Elz 60

z przeszkleniem osadzona jest tafla szkla Pyrobel 60125, o gruboSci 25 mm, firmy AGC Flat Glass

Europe lub typu PYROSTOP 60-101, o gruboSci 24 mm, firmy Pilkington, o maksymalnych wymiarach

szeroko6ci i wysokoSci: 400 x 600 mm lub o maksymalnej Srednicy: 550 mm, Wzy czym minimalna

odleglo6c tafli szkla od krawqdzi pionowej skzydla wynosi 223 mm lub 256 mm (w przypadku

krawgdzi zamkowej skzydla biernego), a minimalna odlegloS6 tafli szkla od krawqdzi nadprozowej

wynosi 300 mm. Wyciqty w skzydle otwor przeszklenia jest wzmocniony paskami plyt gipsowo-

kartonowych o przekroju 56 x 12,5 mm, firmy Lafarge Gessi oraz ksztaftownikamitypu U (elementami

spinajqcymi), o dlugoSci 50 mm, z blachy stalowej ocynkowanej grubo5ci 2,0 mm (po dwa elementy

spinajqce na ka2dq krawgdZ otworu prostokqtnego oraz cztery elementy spinajqce w przypadku

otworu okrqglego). Na obwodzie tafli szkta jest umieszczona uszczelka pqczniejqca typu Kerafix

Flexpan 200, o przekroju 28 x 2 mm, firmy Kuhn. Przeszklenie jest zamocowane w skrzydle

drzwiowym za pomocq dw6ch ramek z blachy stalowej ocynkowanej gruboSci 2,0 mm, poprzez

uszczelki piankowe Everstop, firmy Lem ltalia. Jedna ramka jest polqczona z ksztaltownikami typu U

(elementami spinajqcymi) za pomocq spaw6w punktowych. Druga ramka jest polqczona

z ksztaltownikami typu U (elementami spinajqcymi) i blachq okladzinowq za pomocq 8 stalowych

wkrqt6w 4,8 x 16 mm.

OScie2nica drzwi stalowych dwuskzydlowych ENDOOR El2 60 sklada siq z ksztaltownik6w

wyprofilowanych z ocynkowanej blachy stalowej o gruboSci 1,5 mm. Stojaki inadproze o6cieznicy sq

skrgcone z zastosowaniem stalowych kqtowych elementow naroZnikowych AT-001.

W specjalnie wyprofilowanych wrgbach wzdlu2 stojakow i nadproza o5cieznicy umieszczona

jest uszczelka pqczniejqca Kerafix Flexpan 200, o przekroju 28 x 2 mm, firmy Kuhn. Na krawqdzi

zamkowej skzydla czynnego, na wysokoSci zamka, umieszczona jest uszczelka pgczniejqca typu

Kerafix Flexpan 200, o wymiarach 216 x 50 x 2 mm, firmy Kuhn. W specjalnie wyprofilowanym wrgbie

wzdlu2 elementu przymykowego skrzydla biernego jest umieszczona uszczelka pqczniejqca Kerafix

Flexpan 200, o przekroju 45x2 mm, firmy Kuhn, lub Sealbifire, o przekroju 45x2 mm, firmy Bifire.

KaZde skrzydlo drzwiowe jest zawieszone w o5cieznicy co najmniej dw6ch zawiasach:

- jednym typu CCO11 firmy Locher Srl.,

- jednym typu CM010 firmy Locher Srl. (zawias sprqzynowy).

Zawiasy sE mocowane do skrzydla i oScieznicy za pomocq trzech stalowych nit6w.

Drzriii stalowe dwuskzydlowe ENDOOR El2 60 sq wyposa2one w nastqpujqce okucia:

zamek wpuszczany typu 015, firmy Locher Srl, lub zamek elektromechaniczny typu SCAI,

firmy Locher Srl,

przeciwzamek typu 019-L, z ryglowaniem dolnym i g6rnym za pomocq prqta @ 8 mm, firmy

- Locher Srl,

wkladkq bqbenkowq firmy Locher Srl,

@
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regulator kolejno5ci zamykania firmy Locher Srl,

dwa ograniczniki otwarcia firmy Locher Srl, wykonane z blachy stalowej ocynkowanej gruboSci

1,5 mm, zamocowane na krawqdzi nadpro2owej i na krawgdzi progowej skzydla czynnego,

co najmniej 4 stalowe bolce przeciwwywazeniowe (po dwa bolce na skzydlo) firmy Locher Srl,

klamki z tarczami (klamki z tworzywa sztucznego z rdzeniem stalowym, z trzpieniem

obrotowym stalowym 9 x 9 mm, z czgSciami konstrukcyjnymi tarcz ze stali orazz czq6ciami

oslonowymi tarcz z tworzywa sztucznego) typu FS-1 3B/353K, firmy HOPPE.

Drzwi stalowe ENDOOR El2 60 mogq by6 wyposazone w zamykacz nawierzchniowy typu TS

4000 firmy GEZE, typu DC340 firmy ASSA ABLOY lub typu TS 73 firmy DORMA, przy czym zawias

sprezynowy moze by6 w6wczas zastqpiony przez zawias bez funkcji zamykania. Drzwi mogq byd

r6wniez wyposazone w wizjer Panorama 200 firmy CYKLOP i dodatkowy zamek wpuszczany typu

015, firmy Locher Srl, oraz listwg opadajqcEz uszczelkq DOMATIC COMPACT PLUS FIRE DA5004,

firmy Fapim.

Zamek wpuszczany gfowny i dodatkowy fieSli wystgpuje) otaz przeciwzamek jest

zamocowany w kasecie wykonanej z element6w z blachy stalowej ocynkowanej. Kaseta zamka jest

osloniqta z obu stron za pomocq plyty pgczniejqcej typu Kerafix Flexpan 200, o wymiarach 186 x 88

x 1,8 mm, firmy Kuhn oraz plyty gipsowo-kartonowej typu PREGYDUR BD, o wymiarach 191 x g0

x 15 mm, firmy Lafarge Gessi. Kaseta przeciwzamka jest oslonigta z obu stron za pomocq plyty

gipsowo-kartonowej typu PREGYDUR BD, o wymiarach 191 x 65 x 15 mm firmy, Lafarge Gessi, oraz

od strony przeciwnej do zamkowej za pomocq plyty Promina 186 x 88 x 6 mm, firmy Promat.

Drzwi stalowe dwuskrzydlowe ENDOOR El2 60 powinny by6 osadzane w Scianie murowanej

lub betonowej o ggstoSci nie mniejszej niZ 1800 kg/m3, gruboSci nie mniejszej niz 150 mm iklasie

odpornoSci ogniowej nie nizszej ni2 El 60. O5cieznica powinna by6 zamocowana w o6ciezu otworu

drzwiowego za pomocq:

minimum 10 stalowych kotew odginanych 2 x 28 x 192 mm (minimum 4 kotwy na stojak

oScieznicy i minimum 2 kotwy na nadproZe oScieznicy); kotwy sq zamurowywane lub

zabetonowane w oSciezu; wolna przestrzeh pomiqdzy oScieznicq a o5cieZem powinna by6

wypelniona zaptawq betonowq lub wapienno - cementowq,

minimum 10 stalowych fqcznik6w rozporowych minimum 10x112 mm (po minimum 4lqczniki

na stojak o6cieznicy i minimum 2 w nadproZu); wolna przestrzeh pomiqdzy o5cieznicq a

o5cieZem powinna by6 wypelniona zaprawq betonowq lub wapienno - cementowq,

o6cieznicy monta2owej wykonanej z ksztaltownik6w z blachy stalowej ocynkowanej grubo5ci

2,0 mm, polqczonych stalowymi elementami naroZnymi i wkrgtami; oScieznica montazowa jest

mocowana za pomocE minimum 10 stalowych kotew odginanych 2 x 28 x 192 mm (po

minimum 4 kotwy na stojak oScieznicy i 2 kotwy w nadproZu); kotwy sq zamurowywane lub

zabetonowane w oScie2u; oScie2nica drzwiowa jest polqczona z olcie2nicq montazowq za

pom6cq minimum 10 stalowych wkrgt6w 6,3 x 38 mm (po minimum 4 wkrqty na stojak

oScieznicy i minimum 2 wkrqty na nadpro2e); wolna przestrzeh pomigdzy oScieznicq

montaZowq a oScie2em oraz pomiqdzy oScieznicami powinna by6 wypelniona zapnwq

betonowq lub wapienno - cementowq.
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1.9. Drzwi stalowe ENDOOR E1260, dwuskrzydlowe, z przylgq wzdlu? krawgdzi

pionowych i g6rnej poziomej s krzydla d rzwiowego

Drzwi stalowe ENDOOR El2 60 z przylg4 wzdluZ krawqdzi pionowych i g6rnej poziomej

skzydla drzwiowego to drzwi rozwierane, dwuskzydfowe, pelne lub przeszklone, o identycznej

konstrukcji i sposobie osadzenia w Scianie jak drzwi stalowe ENDOOR Elz 60, wg opisu

przedstawionego w p. 1.8, z nastqpujqcymi zmianami:

wzdlu2 krawqdzi progowej skrzydel zagigcia blach okladzinowych nie tworzq przylgi, a obie

blachy okladzinowe zachodzq na siebie i polqczone sq przy pomocy spaw6w punktowych,

w skzydle drzwiowym wystqpuje tylko jeden kqtownik stalowy, ocynkowany, o przekroju

0,8 x 31,5 x 90 mm i dlugoSci 300 mm, do zamocowania zamykacza, umieszczony w g6rnym

naroZu skzydla, przy krawqdzi zawiasowej, od strony zawiasowej,

drzwi sq wyposaZone tylko w jeden ogranicznik otwarcia firmy Locher Srl, wykonany z blachy

stalowej ocynkowanej grubo6ci 1,5 mm, zamocowany na krawqdzi nadprozowej skzydla

czynnego,

drzwi nie mogq by6 wyposa2one w listwq opadajqcq z uszczelkq DOMATIC COMPACT PLUS

FIRE DA5004, firmy Fapim.

1.10. Drzwi ENDOOR E12120, dwuskrzydfowe, z pzylg.t wzdlu2 krawgdzi pionowych

i poziomych skrzydla drzwiowego

Wymiary drzwi stalowych dwuskzydlowych ENDOOR Elz12O, mocowanych za pomocq

stalowych kotew odginanych lub stalowych lqcznikow rozporowych, w Swietle oScieznicy wynoszq:

szeroko56: 1037 + 2504 mm,

wysokoSd: 1616 + 2650 mm,

przy czym szerokoS6 skzydla czynnego wynosi 556 + 1352 mm, a szerokoSd skzydla biernego

wynosi 540 + 1287 mm. Sumaryczna powierzchnia skzydel drzwiowych wynosi 1,676 + 6,02 m2.

Wymiary drzwi stalowych dwuskzydlowych ENDOOR E12120, mocowanych za pomocq

stalowej o6cie2nicy montazowej, w Swietle oScieZnicy wynoszq:

szerokoS6: 1081 + 2164 mm,

wysokoSc: 1607 + 2143 mm,

przy czym szeroko6c skzydla czynnego wynosi 586 + 1172 mm, a szerokoS6 skzydla biernego

wynosi 554 + 1108 mm.

Skrzydlo czynne i bierne drzwi jest wykonane z przylgq na krawgdziach pionowych

i poziomych. Konstrukcjg skzydla stanowiq dwa arkusze ocynkowanej blachy stalowej o gruboSci

0,7 + 0,8 mm, polqczone ze sobq wzdluZ wszystkich krawqdzi poprzez odpowiednie zagigcia tworzqce

przylgi o szSrokoSci20 t 1 mm (w przypadku krawqdzi pionowych) io szerokolci 12 t 1 mm (w

przypadku krawqdzi poziomych). Blachy poszycia skrzydla drzwiowego sq lqczone ze sobq metodq

zagniatania oraz spawania punktowego (w odstgpach okolo 200 mm). Skzydla drzwiowe majq

gruboS6 60 mm. Wewnqtrz kazdego skzydla umieszczone sq nastgpujqce wzmocnienia z

ksztaftownikow stalowych :
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plaskowniki stalowe, ocynkowane o przekroju 3 x 55 mm, wygiqte pod kqtem prostym

o ramionach 240 mm i 60 mm, mocowane za pomocq stalowych nit6w w g6rnym i dolnym

narozu skrzydla, przy krawqdzi zawiasowej, stanowiqce jednocze6nie wzmocnienia do

mocowania zawias6w,

minimum dwa plaskowniki stalowe, ocynkowane o przekroju 3 x 55 mm i dlugo6ci 80 mm

mocowane za pomocq stalowych nitonakrqtek na wysokoSci bolc6w przeciwwywazeniowych,

kqtownik stalowy, ocynkowany o przekroju 0,8 x 31,5 x 90 mm idlugo5ci 300 mm,

umieszczony w gornym narozu skzydla, przy krawqdzi zawiasowej, od strony zawiasowej, do

mocowania zamykacza,

kqtownik stalowy, ocynkowany o przekroju 0,8 x 31 ,5 x 140 mm i dlugo5ci 240 mm,

umieszczony wzdlu? krawgdzi zawiasowej, w polowie wysokoSci skzydla, od strony

przeciwnej do zawiasowej,

plaskownik stalowy, ocynkowany o przekroju 3 x 53 mm i dlugoSci 367 mm, mocowany za

pomocq stalowych nitonakrqtek na wysokoSci zamka oraz plaskownik o przekroju 2,5

x 53 mm, umieszczony wzdlu2 krawgdzi zamkowej skzydla czynnego.

Wypelnienie kazdego skzydla stanowi plyta warstwowa skladajqca sig z :

plyty ze skalnejwelny mineralnej o gqsto6ci 120 kg/m3 i gruboSci 17 mm, firmy Locher Srl,

kleju mineralnego typu FM, firmy Locher Srl, w ilo5ci 7,8 kglm2,

plyty ze skalnejwelny mineralnej o gqstoSci 120 kg/m3 i gruboSci 17 mm,firmy Locher Srl,

kleju mineralnego typu FM, firmy Locher Srl, w iloSci7,8kglm2,

plyty ze skalnej welny mineralnej o ggstoSci 120 kglm3 i gruboSci 17 mm, firmy Locher Srl.

Plyta warstwowa przyklejona jest do obu stalowych blach okladzinowych przy pomocy kleju

mineralnego typu FM, firmy Locher Srl, w ilo5ci 0,25 kg/m'.

WzdluZ krawqdzi zamkowej skzydla biernego jest zamontowany element przymykowy za

pomocq 6 wkrgt6w 2 x 45 mm i spaw6w w dolnej i g6rnej czqSci. Element przymykowy jest wykonany

z odpowiednio wyprofilowanych ksztaltownikow z blach stalowych ocynkowanych o gruboSci 1,2 mm

i 2,5 mm. Ksztaltownik z blachy stalowej o gruboSci 2,5 mm stanowi oslonq prgt6w ryglujqcych
przeciwzamka. Element przymykowy jest wypelniony plytami gipsowo-kartonowymi typu PREGYDUR

BD, firmy Lafarge Gessi.

W g6rnej czq5ci skzydla lub skzydel drzwi dwuskrzydfowych ENDOOR Elz 120

z przeszkleniem osadzona jest tafla szkla Pyrobel 120155, o gruboSci 55 mm, firmy AGC Flat Glass

Europe lub tafla szkla Pyrostop 120-10, o grubo6ci 56 mm firmy Pilkington, lub tafla szkla SunfillA20,

o grubo5ci 54 mm, firmy Global Building, o maksymalnych wymiarach szeroko6ci i wysokoSci: 400

x 600 mm lub 625 x 400 mm albo o maksymalnej Srednicy: 550 mm, ptzy czym minimalna odleglo66

tafli szkla od krawqdzi pionowej skrzydla wynosi 223 mm lub 256 mm (w przypadku krawqdzi

zamkowej skzydla biernego), a minimalna odleglo66 tafli szkla od krawgdzi nadprozowej wynosi

300 mm. Wytigty w skzydle otwor przeszklenia jest wzmocniony paskami plyt gipsowo-kartonowych

o przekroju 56 x 12,5 mm firmy Lafarge Gessioraz ksztattownikamitypu U (elementami spinajqcymi),

o dlugo6ci 50 mm, z blachy stalowej ocynkowanej grubo5ci 2,0 mm (po dwa elementy spinajqce na

ka2dq krawqdZ otworu prostokqtnego onz cztery elementy spinajqce w przypadku otworu okrqglego).

Na obwodzie tafli szkla jest umieszczona uszczelka pqczniejqca typu Kerafix Flexpan 200, o przekroju
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53 x 2 mm, firmy Kuhn. Przeszklenie jest zamocowane w skrzydle drzwiowym za pomocE dwoch

ramek z blachy stalowej ocynkowanej gruboSci 2,0 mm lub blachy stalowej grubo5ci 4,0 mm, poryzez

uszczelki piankowe Everstop, firmy Lem ltalia. Jedna ramka jest polqczona z ksztaltownikami typu U

(elementami spinajqcymi) za pomocE spawow punktowych. Druga ramka jest polqczona

z ksztaltownikami typu U (elementami spinajqcymi) i blachq okladzinowq za pomocq 8 stalowych

wkrgtow 4,8 x 16 mm.

O5cie2nica drzwi stalowych dwuskzydfowych ENDOOR E12120 sklada sig z ksztaltownik6w

wyprofilowanych z ocynkowanej blachy stalowej o grubo5ci 1,5 mm. Stojaki inadproZe oScieznicy sq

skrqcone z zastosowaniem stalowych kqtowych elementow naroznikowych AT-001.

W specjalnie wyprofilowanych wrqbach wzdluZ stojak6w i nadproza oScieznicy umieszczona

jest uszczelka pgczniejqca Kerafix Flexpan 200, o pzekroju 28 x 2 mm, firmy Kuhn. Na krawqdzi

zamkowej skzydla czynnego, na wysokoSci zamka, umieszczona jest uszczelka pqczniejqca typu

Kerafix Flexpan 200, o wymiarach 216 x 50 x 2 mm, firmy Kuhn. W specjalnie wyprofilowanym wrqbie

wzdlu2 elementu przymykowego skrzydla biernego jest umieszczona uszczelka pqczniejqca Kerafix

Flexpan 200, o przekroju 45x2 mm, firmy Kuhn, lub Sealbifire, o przekroju 45x2 mm, firmy Bifire.

Ka2de skzydfo drzwiowe jest zawieszone w o6cie2nicy co najmniej dw6ch zawiasach:

- jednym typu CC011, firmy Locher Srl,

- jednym typu CMO10, firmy Locher Srl(zawias sprqzynowy),

Zawiasy sq mocowane do skrzydla i oScieZnicy za pomocq trzech stalowych nitow.

Drzwi stalowe dwuskrzydlowe ENDOOR El2 120 sq wyposazone w nastgpujqce okucia:

zamek wpuszczany typu 015, firmy Locher Srl, lub zamek elektromechaniczny typu SCAI,

firmy Locher Srl.,

przeciwzamek typu 019-L, z ryglowaniem dolnym i g6rnym za pomocq prqta @ 8 mm, firmy

Locher Srl,

- wkladkg bgbenkowq firmy Locher Srl.,

regulator kolejnoSci zamykania firmy Locher Srl.,

co najmniej 4 stalowe bolce pzeciwwywaZeniowe (po minimum 2 bolce na skzydlo) firmy

Locher Srl,

dwa ograniczniki otwarcia wykonane z blachy stalowej ocynkowanej gruboSci

1,5 mm, firmy Locher Srl, zamocowane na krawqdzi nadproZowej i progowej, pzy krawgdzi

zamkowej skrzydla czyn nego,

klamki z tarczami (klamki z lworzywa sztucznego z rdzeniem stalowym, z trzpieniem

obrotowym stalowym 9 x 9 mm, z czqSciami konstrukcyjnymi tarcz ze stali oraz z czg6ciami

oslonowymi larcz z tworzywa sztucznego) typu FS-1 38/353K, firmy HOPPE.

Drzwi stalowe ENDOOR E12120 mogq by6 wyposaZone w zamykacz nawierzchniowy typu TS

4000 firmy GEZE, typu DC340 firmy ASSA ABLOY lub typu TS 73 firmy DORMA, przy czym zawias

sprQzynowy moze byd w6wczas zastqpiony przez zawias bez funkcji zamykania. Drzwi mogq by6

rowniez wyposaZone w dodatkowy zamek wpuszczany typu 015, firmy Locher Srl.

Zamek wpuszczany gl6wny i dodatkowy (e6li wystgpuje) i przeciwzamek jest zamocowany

w kasecie wykonanej z element6w z blachy stalowej ocynkowanej. Kaseta zamkajest osloniqta z obu

stron za pomocE ptyty pqczniejqcej typu Kerafix Flexpan 200, o wymiarach 186 x BB x 1,8 mm, firmy
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Kuhn oraz plyty gipsowo-kartonowej typu PREGYDUR BD, o wymiarach 191 x 90 x 15 mm, firmy

Lafarge Gessi. Kaseta przeciwzamka jest oslonigta z obu stron za pomocq plyty gipsowo-kartonowej

typu PREGYDUR BD, o wymiarach 191 x 65 x 15 mm, firmy Lafarge Gessi, orazod strony przeciwnej

do zamkowej za pomocE plyty Promina 186 x 88 x 6 mm, firmy Promat.

Drzwi stalowe dwuskzydlowe ENDOOR El2 120 powinny by6 osadzane w Scianie murowanej

o grubo5ci nie mniejszej ni?250 mm lub betonowej o gruboSci nie mniejszej 150 mm, o gqstoSci nie

mniejszej iliZ 1800 kg/m3 iklasie odporno6ci ogniowej nie nizszej ni2El120. Oscieznica powinna by6

zamocowana w oScieZu otworu drzwiowego za pomocq:

minimum 10 stalowych kotew odginanych 2 x 28 x 192 mm (minimum 4 kotwy na stojak

oScieZnicy i minimum 2 kotwy na nadproZe o5cieznicy); kotwy sE zamurowywane lub

zabetonowane w o6cie2u; wolna przestrzeh pomigdzy o5cieznicq a oScie2em powinna byd

wypelniona zaprawq betonowq lub wapienno - cementowq,

minimum 10 stalowych lqcznik6w rozporowych minimum 10 x 112 mm (po minimum 4 lEczniki

na stojak o5cieznicy i minimum 2 w nadprozu); wolna przestrzeh pomiqdzy o6cieznicq a

oScie2em powinna by6 wypelniona zaprawq betonowq lub wapienno - cementowq,

oScieznicy montazowej wykonanej z ksztaltownik6w z blachy stalowej ocynkowanej grubo6ci

2,0 mm, polqczonych stalowymi elementami naroznymi iwkrqtami; o5cie2nica montaZowa jest

mocowana za pomocq minimum 10 stalowych kotew odginanych 2 x 28 x 192 mm (po

minimum 4 kotwy na stojak oScieznicy i 2 kotwy w nadproZu); kotwy sq zamurowywane lub

zabetonowane w o5cie2u; oScieznica drzwiowa jest polqczona z o1cieZnicq montaZowq za

pomocq minimum 10 stalowych wkrqtow 6,3 x 38 mm (po minimum 4 wkrqty na stojak

oScieznicy i minimum 2 wkrqty na nadproZe); wolna przestrzefi pomigdzy o6cieznicq

monta2owq a o5ciezem oraz pomigdzy oScieznicami powinna byc wypelniona zaptawq

betonowq lub wapienno - cementowq.

1.11. Drzwi stalowe ENDOOR E12120, dwuskrzydlowe, z przylgq wzdlu2 krawqdzi

pionowych i g6rnej poziomej s krzydla d rzwiowego

Drzwi stalowe ENDOOR El212O z przylgq wzdlu? krawqdzi pionowych i g6rnej poziomej

skzydla drzwiowego to dzwi rozwierane, dwuskrzydlowe, pelne lub przeszklone, o identycznej

konstrukcji i sposobie osadzenia w Scianie jak dzwi stalowe ENDOOR Elz 120, wg opisu

przedstawionego w p. 1,10, z nastgpujqcymizmianamr:

wzdluZ krawgdzi progowej skzydel zagigcia blach okladzinowych nie tworzq pzylgi, a obie

blachy okladzinowe zachodzq na siebie i polqczone se przy pomocy spawow punktowych,

w skzydle drzwiowym wystgpuje tylko jeden kqtownik stalowy, ocynkowany o przekroju

0,8 x 31,5 x 90 mm i dfugoSci 300 mm, do zamocowania zamykacza, umieszczony w g6rnym

naroiu skrzydla, przy krawqdzizawiasowej, od strony zawiasowej,

drzwi sq wyposaZone tylko w jeden ogranicznik otwarcia firmy Locher Srl, wykonany z blachy

stalowej ocynkowanej grubo5ci 1,5 mm, zamocowany na krawgdzi nadprozowej skzydla

czynnego.
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'1.12. Drzwi stalowe ENPLUS E1260, dwuskzydlowe, z przylgq wzdlu2 krawgdzi

pionowych i g6rnej poziomej skzydla drzwiowego

Drzwi stalowe ENPLUS El2 60 z przylgq wzdlu2 krawqdzi pionowych i gornej poziomej

skrzydla drzwiowego to dzwi rozwierane, dwuskzydlowe, pelne lub przeszklone, o identycznej

konstrukcji i sposobie osadzenia w Scianie jak dzwi stalowe dwuskzydlowe ENDOOR El2 60,

wg opisu przedstawionego w p. 1.9, ptzy czym w przypadku drzwi ENPLUS El2 60 o5cie2nica sklada

sig z ksztaltownikow wyprofilowanych o innym przekroju, wykonanych z ocynkowanej blachy stalowej

o gruboSci 1,35 mm. Stojaki i nadproZe o5cieznicy sq polqczone za pomocq stalowych wkrqt6w 4,8

x 16 mm, element6w naroZnikowych AT-005, firmy Locher Srl, stalowych naroznik6w kqtowych oraz

stalowych nit6w.

Drzwi stalowe dwuskzydlowe ENPLUS El2 60 mogq by6 rownie2 osadzane w Scianie

z okladzinamizplyt gipsowo-kartonowych na ruszcie z ksztaltownik6w stalowych minimum C75 i U75,

o klasie odpornoSci ogniowej nie nizszej niz El 60, przy pomocy minimum 10 stalowych wkrgt6w

montazowych o wymiarach nie mniejszych niz 8 x 120 mm (po minimum 4 wkrqty na stojak o6cieznicy

i minimum 2 wkrgty na nadproze). Ksztaltowniki o5cieznicy i przestrzei pomiqdzy o5cieznicq

a otworem dzwiowym powinna by6 szczelnie wypelniona klejem gipsowym lub zaprawq gipsowq.

1.13. Dzwi stalowe ENPLUS E12120, dwuskrzydlowe, z przylgq wzdlu? krawqdzi

pionowych i g6rnej poziomej skzydla drzwiowego

Drzwi stalowe ENPLUS El2 120 z przylgq wzdlu2 krawgdzi pionowych i g6rnej poziomej

skrzydla drzwiowego to drzwi rozwierane, dwuskzydlowe, pelne i przeszklone, o identycznej

konstrukcji i sposobie osadzenia w Scianie jak drzwi stalowe ENDOOR El2 120, wg opisu

przedstawionego w p. 1.11, ptzy czym w przypadku drzwi ENPLUS El2 120 oScieznica sklada sig

z ksztaftownik6w wyprofilowanych o innym przekroju, wykonanych z ocynkowanej blachy stalowej

o gruboSci 1,35 mm. Stojaki i nadproze o6cieznicy sq polqczone za pomocq stalowych wkrqt6w 4,8

x 16 mm, element6w naroZnikowych AT-005, firmy Locher Srl, stalowych naroznikow kqtowych oraz

stalowych nit6w.

Wymiary drzwi stalowych dwuskrzydlowych ENPLUS E12120, mocowanych za pomocq

stalowej oScieznicy montaZowej, w Swietle oScieznicy wynoszq:

szeroko56: 1088 + 2504 mm,

wysoko66: 1729+ 2651 mm,

przy czym szerokoSc skzydla czynnego wynosi 584 + 1343 mm, a szeroko6d skrzydla biernego

wynosi 565 + 1298 mm. Sumaryczna powierzchnia skzydel drzwiowych wynosi 1,881 + 6,02 m2.

1.11 Dzwi stalowe UNIFORM MULTI, jednoskrzydlowe, z pzylgq wzdlu2 krawgdzi

pionowych i poziomych skrzydla drzwiowego

Drzwi stalowe UNIFORM MULTI zprzylgqwzdlu2 krawgdzi pionowych ipoziomych skzydla

drzwigwego to drzwi rozwierane, jednoskzydlowe, pelne lub przeszklone, z o5cieznicq stalowq,
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o identycznej konstrukcji jak drzwi stalowe UNIFORM El2 60, wg opisu przedstawionego w p. 1.2,

z nastqpujqcymi zmianami

drzwi UNIFORM MULTI we wrgbie oScieznicy nie majq osadzonej uszczelki pgczniejqcej

Kerafix Flexpan 200, o przekroju 28x2 mm, firmy Kuhn,

drzwi UNIFORM MULTI we wrqbie oScieznicy mogq mie6 osadzonq uszczelkg przylgowq

z EPDM,

na krawgdzi zamkowej skzydla, na wysokoSci zamka nie wystqpuje uszczelka pgczniejqca

typu Kerafix Flexpan 200, o wymiarach 216 x 50 x 2 mm, firmy Kuhn,

skzydlo drzwi UNIFORM MULTI jest wypelnione skalnq welnq mineralnq o ggstoSci

nominalnej 90 kg/m3 lub kartonem kom6rkowym, przyklejonymi do obu blach okladzinowych

za pomocq kleju mineralnego typu FM, firmy Locher Srl, w ilo6ci 0,25 kglm2,

w skzydle dzwi z pzeszkleniem mogE by6 osadzane szyby o maksymalnych wymiarach

szeroko5ci i wysoko6ci: 600 x 900 mm, ze szkla termicznie wzmocnionego wg normy

PN-EN 1863-1:2012, szkla bezpiecznego, hartowanego wg normy PN-EN 12150-1:2015 lub

szyby ze szkfa bezpiecznego warstwowego wg normy PN-EN ISO 12543-2:2011, o gruboSci nie

mniejszej niz 6 mm, albo szyby zespolone wg normy PN-EN 1279-1:2006, z taflami szkla

bezpiecznego termicznie wzmocnionego wg normy PN-EN 1863-1:2012, szkla bezpiecznego,

hartowanego wg normy PN-EN 12150-1:2015 lub ze szkla bezpiecznego warstwowego wg

normy PN-EN ISO 12543-2:2011, o grubo6ci nie mniejszej niZ 6 mm,

wyciqty w skzydle otw6r przeszklenia jest wzmocniony ksztaltownikami typu U, z blachy

stalowej o gruboSci 2,0 mm, przymocowanymi do blach okladzinowych za pomocq stalowych

nit6w, a przeszklenie jest zamocowane za pomocq dw6ch ramek z blachy stalowej

ocynkowanej grubo5ci2,0 mm i stalowych wkrqt6w 4,8 x 16 mm, poprzezuszczelki z EPDM,

w kasecie zamk6w nie wystgpuje plyta pgczniejqca typu Kerafix Flexpan 200, o wymiarach

186 x 88 x 1,8 mm, firmy Kuhn,

drzwi nie majq ogranicznik6w otwarcia i mogq by6 wyposazone w elektrorygiel typu 131,141

lub 142, firmy EFF-EFF, prog z ksztaftownika aluminiowego z uszczelkq UD 55 z EPDM oraz

listwq opadajqcqzuszczelkq DOMATIC COMPACT PLUS FIRE DA5004,firmy Fapim.

1.15. Drzwi stalowe ENDOOR MULTI, jednoskrzydlowe, z przylgq wzdlu2 krawqdzi

pionowych i g6rnej poziomej skrzydla dzwiowego

Drzwi stalowe ENDOOR MULTI z przylgq wzdlu2 krawgdzi pionowych i g6rnej poziomej

skzydla drzwiowego to dzwi rozwierane, jednoskzydlowe, pelne lub przeszklone, z o5cieznicq

stalowq, o identycznej konstrukcji jak drzwi stalowe ENDOOR El2 60, wg opisu przedstawionego

w p. 1.4, z nastgpujqcymi zmianami

Orzwi ETOOOR MULTI we wrgbie o5cieznicy nie majq osadzonej uszczelki pgczniejqcej

Kerafix Flexpan 200, o przekroju 28x2 mm, firmy Kuhn,

drzwi ENDOOR MULTI we wrgbie oScieznicy mogq mie6 osadzonq uszczelkg przylgowq

z EPDM,
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na krawgdzi zamkowej skzydla, na wysokoSci zamka nie wystgpuje uszczelka pgczniejqca

typu Kerafix Flexpan 200, o wymiarach 216 x 50 x2mm, firmy Kuhn,

skrzydlo drzwi ENDOOR MULTI jest wypelnione skalnq welnq mineralnq o ggsto5ci

nominalnej 90 kg/m3 lub kartonem kom6rkowym, przyklejonymi do obu blach okladzinowych

za pomocq kleju mineralnego typu FM, firmy Locher Srl, w iloSci 0,25kg1m2,

w skzydle drzui z pzeszkleniem mogE by6 osadzane szyby o maksymalnych wymiarach

szeroko5ci i wysokoSci: 600 x 900 mm, ze szkla termicznie wzmocnionego wg normy

PN-EN 1863-1:2012, szkla bezpiecznego, hartowanego wg normy PN-EN 12150-1:2015 lub

szyby ze szkla bezpiecznego warstwowego wg normy PN-EN ISO 12543-2:2011, o gruboSci nie

mniejszej niZ 6 mm, albo szyby zespolone wg normy PN-EN 1279-1:2006, z taflami szkla

bezpiecznego termicznie wzmocnionego wg normy PN-EN 1863-1:2012, szkla bezpiecznego,

hartowanego wg normy PN-EN 12150-1:2015 lub ze szkla bezpiecznego warstwowego wg

normy PN-EN ISO 12543-2:2011, o grubo5ci nie mniejszej niz 6 mm,

wycigty w skzydle otwor przeszklenia jest wzmocniony ksztattownikami typu U, z blachy

stalowej o gruboSci 2,0 mm, przymocowanymi do blach ok{adzinowych za pomocq stalowych

nit6w, a przeszklenie jest zamocowane za pomocq dw6ch ramek z blachy stalowej

ocynkowanej gruboSci2,0 mm i stalowych wkrqtow 4,8 x 16 mm, poprzezuszczelki z EPDM,

w kasecie zamk6w nie wystgpuje plyta pgczniejqca typu Kerafix Flexpan 200, o wymiarach

186 x 88 x 1,8 mm firmy Kuhn,

drzwi nie majq ogranicznik6w otwarcia i mogq by6 wyposaZone w elektrorygiel typu 131, 141

lub 142, firmy EFF-EFF, pr6g z ksztaftownika aluminiowego z uszczelkq UD 55 z EPDM oraz

listwq opadajqcqz uszczelkq DOMATIC COMPACT PLUS FIRE DA5004,firmy Fapim.

1.16. Dzwi stalowe ENDOOR MULTI, dwuskrzydlowe, z pzylgq wzdlu2 krawgdzi

pionowych i poziomych skzydla drzwiowego

Drzwi stalowe ENDOOR MULTI z przylgq wzdlu2 krawqdzi pionowych i poziomych skzydla

drzwiowego to drzwi rozwierane, dwuskrzydlowe, pelne lub przeszklone, z o5cieznicq stalowq,

o identycznej konstrukcji jak drzwi stalowe ENDOOR El2 60, wg opisu przedstawionego w p. 1.8,

z nastqpujqcymi zmianami:

drzwi ENDOOR MULTI we wrgbie o5cieznicy nie majq osadzonej uszczelki pqczniejqcej

Kerafix Flexpan 200, o przekroju 28x2 mm, firmy Kuhn,

drzwi ENDOOR MULTI we wrgbie oScieZnicy mogq mie6 osadzonq uszczelkq przylgowq

z EPDM,

na krawqdzi zamkowej skzydla, na wysokoSci zamka nie wystqpuje uszczelka pqczniejqca

typuoKerafix Flexpan 200, o wymiarach 216 x 50 x 2 mm, firmy Kuhn,

skrzydlo drzwi ENDOOR MULTI jest wypelnione skalnq welnq mineralnq o ggsto6ci

nominalnej 90 kg/m3 lub kartonem kom6rkowym, przyklejonymi do obu blach okladzinowych

za pomocq kleju mineralnego typu FM, firmy Locher Srl, w ilo5ci 0,25kg1m2,

w skzydle drzwi z pzeszkleniem mogq byc osadzane szyby o maksymalnych wymiarach
- szerokoSci i wysoko5ci: 600 x 900 mm, ze szkla termicznie wzmocnionego wg normy
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PN-EN 1863-1:2012, szkfa bezpiecznego, hartowanego wg normy PN-EN 12150-1:2015 lub

szyby ze szkla bezpiecznego warstwowego wg normy PN-EN ISO 12543-2:2011, o gruboSci nie

mniejszej niz 6 mm, albo szyby zespolone wg normy PN-EN 1279-1:2006, z taflami szkla

bezpiecznego termicznie wzmocnionego wg normy PN-EN 1863-1:2012, szkla bezpiecznego,

hartowanego wg normy PN-EN 12150-1:2015 lub ze szkla bezpiecznego warstwowego wg

normy PN-EN ISO 12543-2:2011, o gruboSci nie mniejszej niZ 6 mm,

wycigty w skzydle otw6r przeszklenia jest wzmocniony ksztaltownikami typu U, z blachy

stalowej o grubo5ci 2,0 mm, przymocowanymi do blach okladzinowych za pomocq stalowych

nit6w, a przeszklenie jest zamocowane za pomocq dw6ch ramek z blachy stalowej

ocynkowanej grubo6ci 2,0 mm i stalowych wkrqtow 4,8 x 16 mm poprzez uszczelki z EPDM,

w kasecie zamkow nie wystgpuje plyta pqczniejqca typu Kerafix Flexpan 200, o wymiarach

186 x 88 x 1,8 mm firmy Kuhn,

drzwi nie majq ogranicznik6w otwarcia i mogq by6 wyposazone w elektrorygiel typu 131, 141

lub 142, firmy EFF-EFF, pr6g z ksztaltownika aluminiowego z uszczelkq UD 55 zEPDM oraz

listwg opadajqcqz uszczelkq DOMATIC COMPACT PLUS FIRE DA5004, firmy Fapim.

1.17. Drzwi stalowe ENDOOR MULTI, dwuskrzydlowe, z przylgq wzdlu2 krawgdzi

pionowyc h i g6rnej poziomej s krzydla d rzwiowego

Drzwi stalowe ENDOOR MULTI z przylgq wzdlu? krawgdzi pionowych i g6rnej poziomej

skzydla drzwiowego to drzwi rozwierane, dwuskrzydlowe, pefne lub przeszklone, z o6cie2nicq

stalowq, o identycznej konstrukcji jak drzwi stalowe ENDOOR El2 60, wg opisu przedstawionego

w p. 1.9, z nastqpujqcymi zmianami

drzwi ENDOOR MULTI we wrqbie oScieznicy nie majq osadzonej uszczelki pqczniejqcej

Kerafix Flexpan 200, o przekroju 28x2 mm, firmy Kuhn,

drzwi ENDOOR MULTI we wrgbie oScieznicy mogq miec osadzonq uszczelkq przylgowq

z EPDM,

na krawgdzi zamkowej skzydla, na wysoko5ci zamka nie wystqpuje uszczelka pgczniejqca

typu Kerafix Flexpan 200,o wymiarach 216x50 x2mm, firmyKuhn,

skzydlo drzwi ENDOOR MULTI jest wypelnione skalnq welnq mineralnq o ggstoSci

nominalnej 90 kg/m3 lub kartonem kom6rkowym, przyklejonymi do obu blach okladzinowych

za pomocq kleju mineralnego typu FM, firmy Locher Srl, w iloSci O,25kglm2,

w skzydle dzwi z pzeszkleniem mogE by6 osadzane szyby o maksymalnych wymiarach

szeroko6ci i wysoko6ci: 600 x 900 mm, ze szkla termicznie wzmocnionego wg normy

PN-EN 1863-1:2012, szkla bezpiecznego, hartowanego wg normy PN-EN 12150-1:2015 lub

szyby ze szkla bezpiecznego warstwowego wg normy PN-EN ISO 12543-2:2011, o gruboSci nie
'?mniejszej niZ 6 mm, albo szyby zespolone wg normy PN-EN 1279-1:2006, z taflami szkla

bezpiecznego termicznie wzmocnionego wg normy PN-EN 1863-1:2012, szkla bezpiecznego,

hartowanego wg normy PN-EN 12150-1:2015 lub ze szkla bezpiecznego warstwowego wg

normy PN-EN ISO 12543-2:2011, o gruboSci nie mniejszej niZ 6 mm,
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wycigty w skrzydle otw6r przeszklenia jest wzmocniony ksztaltownikami typu U, z blachy

stalowej o grubo5ci 2,0 mm, przymocowanymi do blach okladzinowych za pomocq stalowych

nit6w, a przeszklenie jest zamocowane za pomocE dw6ch ramek z blachy stalowej

ocynkowanej grubo5ci 2,0 mm i stalowych wkrqt6w 4,8 x 16 mm poprzez uszczelkiz EPDM,

w kasecie zamk6w nie wystqpuje plyta pqczniejqca typu Kerafix Flexpan 200, o wymiarach

186 x 88 x 1,8 mm, firmy Kuhn,

drzWi nie majq ogranicznik6w otwarcia i mogq byc wyposazone w elektrorygiel typu 131, 141

lub 142, firmy EFF-EFF, prog z ksztaltownika aluminiowego z uszczelkq UD 55 z EPDM oraz

listwq opadajqcqzuszczelkq DOMATIC COMPACT PLUS FIRE DA5004,'firmy Fapim.

1.18. Drzwi stalowe MULTIPLAY, jednoskrzydlowe, z przylgq wzdlu2 krawgdzi

pionowych i poziomowych skrzydla drzwiowego

Drzwi stalowe MULTIPLAY z przylgq wzdluZ krawgdzi pionowych i poziomowych skzydla

drzwiowego to drzwijednoskrzydlowe, pelne i przeszklone, z o6cieZnicq stalowq.

Wymiary drzwi stalowych MULTIPLAY w Swietle oScieznicy wynosza:

szeroko66: 550 + 1000 mm,

wysoko56: 1729 + 2050 mm.

Skzydlo drzwi jest wykonane z przylgq na krawgdziach pionowych i poziomych. Konstrukcjq

skzydla stanowiq dwa arkusze ocynkowanej blachy stalowej o gruboSci 0,5 mm, polqczone ze sobq

wzdlu2 wszystkich krawqdzi po1zez odpowiednie zagiqcia tworzqce przylgi o szeroko5ci 20 t 1 mm

(w przypadku krawqdzi nadprozowej) io szeroko6ci 14 + 1 mm (w przypadku krawqdzi pionowych

i krawgdzi progowej). Blachy poszycia skzydla drzwiowego sq lqczone ze sobq metodq spawania

punktowego (co okolo 200 mm). Skzydlo drzwiowe ma gruboS6 43 mm. Wewnqtrz skzydla

umieszczone sq nastgpujqce wzmocnienia z ksztaltownik6w stalowych:

plaskowniki stalowe, ocynkowane o przekroju 3 x 38 mm, wygigte pod kqtem prostym

o ramionach 237,5 mm i 55 mm, mocowane za pomocE stalowych nit6w w gornym i dolnym

naroZu skzydla, przy krawqdzi zawiasowej, sluZqce takZe jako wzmocnienie do mocowania

zawias6w,

plaskownik stalowy, ocynkowany o przekroju 3 x 41,8 mm i dlugoSci 367 mm, mocowany za

pomocq stalowych nitonakrgtek na wysoko6ci zamka,

plaskownik stalowy, ocynkowany o przekroju 2 x 30 mm i dlugo6ci 50 mm, mocowany za

pomocq stalowych nitonakrqtek na wysokoSci bolc6w przeciwwywa2eniowych,

kqtowniki stalowe, ocynkowane o przekroju 0,8 x 31,5 x 90 mm idlugo6ci 300 mm,

umieszczone w dolnym i g6rnym naro2u skrzydla, przy krawqdzi zawiasowej, od strony

zawiasowej,

kqtownik stalowy, ocynkowany o przekroju 0,8 x 31 ,5 x 140 mm i dlugoSci 240 mm,

umieszczony wzdlu2 krawgdzi zawiasowej, w polowie wysokoSci skzydfa, od strony

przeciwnej do zawiasowej.

Wypelnienie skzydla stanowi skalna welna mineralna o ggsto5ci nominalnej 90 kg/m3 lub

karton komorkowy, przyklejone do obu blach okladzinowych za pomoce kleju mineralnego typu FM,

firmy Locher Srl, w iloSci 0,25 kg/m2.
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W g6rnej czqSci skzydla dzwi stalowych MULTIPLAY z przeszkleniem osadzona jest szyba

o maksymalnych wymiarach szeroko5ci i wysoko6ci: 600 x 900 ffifr, ze szkla termicznie

wzmocnionego wg normy PN-EN 1863-1:2012, ze szkla bezpiecznego, hartowanego wg normy

PN-EN 12150-1:2015 lub ze szkla bezpiecznego warstwowego wg normy PN-EN ISO 12543-2:2011,

o gruboSci nie mniejszej niz 6 mm, albo szyba zespolona wg normy PN-EN 1279-1:2006, z taflami

szkla bezpiecznego termicznie wzmocnionego wg normy PN-EN 1B63-1:2012, szkla bezpiecznego,

hartowanego wg normy PN-EN 12150-1:2015 lub ze szkla bezpiecznego warstwowego wg normy

PN-EN ISO 12543-2:2011, o grubo6ci nie mniejszej niZ 6 mm.

Wyciqty w skzydle otw6r przeszklenia jest wzmocniony ksztaftownikami typu U, z blachy

stalowej o gruboSci 2,0 mm, przymocowanymi do blach okladzinowych za pomocq stalowych nit6w.

Przeszklenie jest zamocowane w skrzydle drzwiowym za pomocq dw6ch ramek z blachy stalowej

ocynkowanej gruboSci 2,0 mm i stalowych wkrqt6w 4,8 x 16 mm, poprzezuszczelki z EPDM.

OScieznica drzwi stalowych MULTIPLAY sklada sig z ksztaltownikow wyprofilowanych

z ocynkowanej blachy stalowej o grubo5ci 1,25 mm. Stojaki z nadpro2em o5cieznicy sq polqczone za

pomocq stalowych element6w naroznikowych oraz nitonakrgtek i wkrqt6w.

W specjalnie wyprofilowanym rowku wzdlu2 stojak6w i nadproza oScieznicy jest umieszczona

uszczelka przylgowa z EPDM.

Skzydlo drzwiowe jest zawieszone w oScie2nicy na minimum dw6ch zawiasach typu CCO11

firmy Locher Srl. Zawiasy sq mocowane do skzydla i o6cieznicy za pomocq trzech stalowych nit6w.

Drzwi stalowe MULTIPLAY sq wyposa?one w nastqpujqce okucia

zamek wpuszczany typu 015, firmy Locher Srl,

wkladkq bqbenkowq firmy Locher Srl,

minimum 1 stalowy bolec pzeciwwywaZeniowy firmy Locher Srl,

klamki z trzpieniem stalowym itarczqdrzwiowq firmy Marvon.

Drzwi stalowe MULTIPLAY mogq by6 dodatkowo wyposazone w:

elektrorygiel typu 1 31, 141 lub 142, firmy EFF-EFF,

dodatkowy zamek wpuszczany typu 015, firmy Locher Srl,

zamykacz nawierzchniowy typu TS 4000 firmy GEZE, typu DC340 firmy ASSA ABLOY lub

typu TS 73 firmy DORMA,

pr6gz ksztaltownika aluminiowegozuszczelkq UD 55 z EPDM,

listwg opadajqcqzuszczelkq DOMATIC COMPACT PLUS FIRE DA5004 firmy Fapim.

2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES IWARUNKI STOSOWANIA

Drzwi stalowe, objgte niniejszq Aprobatq, sq przeznaczone do stosowania jako zamkniqcia

otwor6w budowlanych w Scianach wewnqtznych, w zakresie wynikajqcym z wla5ciwoSci technicznych

okreSlonych w p. 3.3.

Drzwi UNIFORM El2 60, ENDOOR El2 60 i ENPLUS El2 60, wg opis6w przedstawionych w p. 1.2,

1.4, 1.6, 1.8, 1.9 i 1.12, spetniajq wymagania okre5lone w normie PN-EN 13501-2:2016, dla klasy

El2 60 i sq pzeznaczone do wykonywania zamkniq6 otwor6w w Scianach o klasie odporno6ci ogniowej

wg normy PN-EN 13501-2:2016 nie nizszej niz El 60.
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Drzwi UNIFORM El2 120, ENDOOR El2 120 i ENPLUS El2 120, wg opis6w przedstawionych

w p. 1.3, 1.5, 1.7,1.10,1.11 i 1.13, spelniajq wymagania okreSlone w normie PN-EN 13501-2:2016, dla

klasy El2 120 isq ptzeznaczone do wykonywania zamknigd otwor6w w Scianach o odpornoSci ogniowej

wg normy PN-EN 13501-2:2016 nie nizszej ni?El120.

Z uwagi na wymagania wytzymaloSciowe, drzwi objqte niniejszq Aprobatq mogq by6 stosowane

w warunkach odpowiadajqcych :

3 klasie wymagah wytrzymaloSci mechanicznej wg normy PN-EN 1192:2001, tj. w lekkich,

Srednich i ciqzkich warunkach eksploatacji - w przypadku drzwi z poszyciem z blachy stalowej

o grubo5ci0,S mm,

2 klasie wymagah wytrzymalo5ci mechanicznej wg normy PN-EN 1192:2001, tj. w lekkich

i Srednich warunkach eksploatacji - w przypadku drzwi z poszyciem z blachy stalowej

o grubo5ci mniejszej ni2 0,8 mm otaz drzwi UNIFORM MULTI i ENDOOR MULTI,

z przeszkleniem o wymiarach wiqkszych niZ przeszklenie drzwi UNIFORM i ENDOOR

o deklarowanej od pornoSci ogn iowej.

Z uwagi na pzepuszczalnoS6 powietza, drzuiz o5cie2nicq wyposazonE w uszczelkg pzylgowq

z EPDM, z progiem z uszczelkq lub bez progu z listwq opadajqcqz uszczelkq, otwierane na zewnqtz i do

wewnqtz pomieszczeh mogq by6 stosowane w warunkach odpowiadajqcych 2 klasie wg wymagafi

normy PN-EN 12207 :2001 .

Z uwagi na wymagania w zakresie odporno5ci na korozjg, stalowe draryi UNIFORM, ENDOOR,

ENPLUS, MULTIPLAY, UNIFORM MULTI i ENDOOR MULTI powinny by6 odpowiednio zabezpieczone

powlokami antykorozyjnymi, w zaleZnoSci od kategorii korozyjno6ci atmosfery wg norm

PN-EN ISO 9223:2012 i PN-EN ISO 12944-2:2001. Zabezpieczenia antykorozyjne nie sq objqte

niniejszq Aprobatq Technicznq lTB.

Stosowanie drzwi objqtych Aprobatq powinno by6 zgodne z projektem technicznym,

opracowanym dla okreSlonego obiektu z uwzglqdnienrem:

obowiqzujqcych norm i pzepis6w techniczno-budowlanych, w szczegolnoSci rozpozqdzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunk6w technicznych, jakim

powinny odpowiada6 budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690, z p62niejszymi

zmianami),

postanowieh Aprobaty Technicznej,

instrukcji montaZu i wbudownlania drzwi, opracowanej przez Producenta drnui

i dostarczanej odbiorcom zkaldq partiq wyrob6w.

3. WLASGIWOSCI TECHNICZNE. WYMAGANIA

D

3.1. Materialy i elementy

3.1.1. Blachy stalowe. Okladziny skzydel drzwi powinny byd wykonywane metodq gigcia na

zimno, z blach stalowych o grubo6ci:
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0,7 + 0,8 mm - w przypadku drzwi UNIFORM Elz 60, UNIFORM E12120, ENDOOR El2 60,

ENDOOR EI212O, ENPLUS EI2 60, ENPLUS EI212O, UNIFORM MULTI, ENDOOR MULTI,

0,5 mm - w przypadku drzwi MULTIPLAY,

gatunku DCO1+ZE, ocynkowanych elektrolitycznie, wg norm PN-EN 10130:2009 iPN-EN 10152:2004.

Ksztaltowniki oScieznic drzwi powinny by6 wykonywane metodq gigcia na zimno, z blach

stalowych gatunku DC}1+ZE, ocynkowanych elektrolitycznie, wg norm PN-EN 10130:2009

i PN-EN 10152:2004, o grubo6ci:

1,5 mm - w przypadku drzwi UNIFORM El2 60, UNIFORM El212O, ENDOOR El2 60,

ENDOOR E12120, UNTFORM MULTT i ENDOOR MULTI,

1,35 mm - w przypadku drzwi EPLUS El2 60 i ENPLUS E12120,

1,25 mm - w przypadku drzwi MULTIPLAY.

3.1.2. Wypelnienie skrzydel. Wypelnienie skzydel drzwiowych powinno byc wykonywane z:

plyty warstwowej skladajqcej siQ z dw6ch plyt ze skalnej welny mineralnej wg normy

PN-EN 13162+A1:2015, o gqsto5ci 120 kg/m3 igruboSci 27 mm, sklejonych za pomocq kleju

mineralnego typu FM, firmy Locher Srl, w ilo5ci 7,8 kg/m2 - w przypadku drzwi UNIFORM

Et260, ENDOOR Et260, ENPLUS Et260,

plyty warstwowej skladajqcej sig z trzech plyt ze skalnej welny mineralnej wg normy

PN-EN 13162+A1:2015, o ggstoSci 120 kg/m3 igruboSci 17 mm, sklejonych za pomocq kleju

mineralnego typu FM, firmy Locher Srl, w iloSci 7,8 kg/m2 - w przypadku drzwi UNIFORM E12

120, ENDOOR Et2120, ENPLUS Et2120,

plyty ze skalnej welny mineralnej wg normy PN-EN 13162+A1:2015 o gqsto6ci nominalnej

90 kg/m3 lub wkladem tekturowym o struktuze typu ,,plaster pszczeli", o masie

powierzchniowej 140 glm2 + 5 o/o - w przypadku drzwi UNIFORM MULTI, ENDOOR MULTI

iMULTIPLAY.

3.1.3. Szyby. W skzydlach dzwiowych z czg5ciowym pzeszkleniem drzwi UNIFORM E12 60,

ENDOOR El2 60 i ENPLUS El2 60 powinny by6 stosowane szyby Pyrobel 60125, o gruboSci 25 mm,

firmy AGC Flat Glass Europe lub PYROSTOP 60-101, o grubo6ci 24 mm, firmy Pilington, wg normy

PN-EN 357:2005, o maksymalnych wymiarach szeroko5ci i wysokoSci: 624 x 400 mm lub 400 x 600

(w przypadku drzwi dwuskzydlowych ENDOOR E12 60)albo o maksymalnej Srednicy: 550 mm.

W skzydlach dzwiowych z czqSciowym przeszkleniem drzwi UNIFORM E12120, ENDOOR

E12120 jednoskzydlowych oraz ENPLUS E12120 powinny by6 stosowane szyby Pyrobel 120153,

o gruboSci 53 mm, firmy AGC Flat Glass Europe lub szyby Pyrostop 120-10, o grubo5ci 56 mm, firmy

Pilkington, lub szyby Sunfill A20, o grubo6ci 54 mm, firmy Global Building, wg normy PN-EN 357:2005,

o maksymalnych wymiarach szerokoSci i wysokoSci: 624 x 400 mm lub o maksymalnej Srednicy:

550 mm. W"przypadku drzwi dwuskrzydlowych ENDOOR El2 120 powinny by6 stosowane szyby

Pyrobel 120155, o gruboSci 55 mm, firmy AGC Flat Glass Europe lub Pyrostop 120-10, o gruboSci

56 mm, firmy Pilkington, lub Sunfill A20, o gruboSci 54 mm, firmy Global Building, wg normy

PN-EN 357:2005, o maksymalnych wymiarach szeroko5ci i wysoko6ci: 400 x 600 mm lub 625 x 400

mm albo o maksymalnej Srednicy: 550 mm.
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W skzydlach dzwiowych z czg5ciowym przeszkleniem drzwi UNIFORM MULTI, ENDOOR

MULTI i MULTIPLAY powinny byd stosowane szyby ze szkla termicznie wzmocnionego wg normy

PN-EN 1863-1 :2012, ze szkla bezpiecznego, hartowanego wg normy PN-EN 12150-1:2015 lub szyby ze

szkla bezpiecznego warstwowego wg normy PN-EN ISO 12543-2'.2011, o gruboSci nie mniejszq niz

6 mm, albo szyby zespolone wg normy PN-EN 1279-1:2006, z taflami szkla bezpiecznego termicznie

wzmocnionego wg normy PN-EN 1863-1:2012, szkla bezpiecznego, hartowanego wg normy

PN-EN 12150-1:2015 lub ze szkla bezpiecznego warstwowego wg normy PN-EN ISO 12543-2:2011,

o grubo6ci nie mniejszej ni2 6 mm, o maksymalnych wymiarach (szeroko5c x wysokoS6):

600 x 900 mm.

3.1.4. Uszczelki, W drzwiach UNIFORM El2 60, UNIFORM E12120, ENDOOR Elz 60, ENDOOR

E12120, ENPLUS Elz 60, ENPLUS E12120 powinny by6 stosowane, zgodnie z opisem podanym

w p. 1, nastgpujqce uszczelki pgczniejqce:

Kerafix Flexpan 200, o przekroju 28x2 mm, firmy Kuhn, umieszczone we wrgbie oScie2nicy,

Kerafix Flexpan 200, o wymiarach 216 x 50 x 2 mm, firmy Kuhn, umieszczone na krawqdzi

zamkowej skrzydla, na wysokoSci zamka,

Kerafix Flexpan 200, o przekroju 28 x 2 mm, firmy Kuhn, umieszczone na obwodzie tafli szk{a

drzwi UNIFORM El2 60, ENDOOR El2 60 i ENPLUS El2 60, z przeszkleniem,

Kerafix Flexpan 200 o przekroju 53 x2mm, firmy Kuhn, umieszczone na obwodzie tafli szkla

drzwi UNIFORM E12120, ENDOOR E12120 i ENPLUS E12120, z przeszkleniem,

Kerafix Flexpan 200, o przekroju 45 x 2 mm, firmy Kuhn lub Sealbifire, o przekroju 45 x 2 mm,

firmy Bifire, umieszczona w specjalnie wyprofilowanym rowku wzdluz elementu

przymykowego skzydla biernego drzwi dwuskzydlowych.

W przypadku drzwi bez deklarowanej odpornoSci ogniowej, w specjalnie wyprofilowanym

rowku wzdluz stojak6w i nadproza oScieznicy moze by6 umieszczona uszczelka przylgowa z EPDM

(wg rys. 39). W przypadku dzwi dwuskzydlowych bez deklarowanej odporno6ci ogniowej,

w specjalnie wyprofilowanym rowku wzdlu2 elementu przymykowego skzydla biernego moze by6

umieszczona uszczelka przylgowa samoprzylepna UD55 (wg rys. 40), z EPDM.

Drzwi o deklarowanej odporno6ci ogniowej wg opis6w podanych w p. 1.2,1.3, 1.8 i 1.10, oraz

drzwi bez deklarowanej odpornoSciogniowej, wzdlu2 dolnej krawgdzi skzydfa drzwiowego mogq mie6

osadzonq listwq opadajqcqz uszczelkq DOMATIC COMPACT PLUS FIRE DA5004 (wg rys. 38), firmy

Fapim. Dzwi bez deklarowanej odporno5ci ogniowej mogq by6 wyposazone w pr6g z ksztaftownika

aluminiowego (wg rys. 37) z uszczelkq przylgowq samoprzylepnq UD55 z EPDM (wg rys. 40).

3.1.5. Okucia. W drzwiach powinny by6 stosowane kompletne okucia podane w p. 1.

Drzwi bez deklarowanej odporno5ci ogniowej mogq by6 wyposaZone w inne okucia, tego

samego rodzaju, dostosowane do masy i geometrii skzydla oraz obciqleh eksploatacyjnych, kt6re nie

powodujq.,ii"n w budowie drzwi.

Zastosowanie w drzwiach o odporno6ci ogniowej oku6 innych niz podane w p. 1, ale tego

samego rodzaju, jest mo2liwe, gdy zostafy one wprowadzone do obrotu z oznakowaniem CE lub

znakiem budowanym B i ich pzydatno66 do zastosowania w takich dzwiach zostafa potwierdzona

odpowiedniq cyfrq lub symbolem w czwartej pozycji kodu klasyfikacyjnego podanego

!@
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w przedmiotowej normie, aprobacie technicznej lub europejskiej ocenie technicznej, co oznacza, ze

zostaly przeprowadzone wymagane badania w tym zakresie. Typy oku6 powinny byc dostosowane do

masy i geometrii skzydla oraz obciq2eh eksploatacyjnych. Zastosowanie w drzwiach o deklarowanej

odporno5ci ogniowej oku6 innych niz podane w p. 1, ale tego samego rodzlu, nie moze powodowa6

zmian w budowie drzwi.

Okucia stosowane w drzwiach powinny by6 wprowadzone do obrotu, zgodnie

z obowiqzujqcymi przepisami.

3.2. Wykonanie drzwi

Jako56 wykonania i wykoriczenia drzwi powinna by6 zgodna z p. 1 oraz

zuAT-15111.16t2007.

Drzwi powinny by6 wykonane zgodnie z p. 1.Nie powinny wystqpowa6 widoczne uszkodzenia
(pgkniqcia, rysy, wgniecenia, itp.), uskoki w miejscach polqczeh sqsiednich element6w, wichrowato6c

powierzchni plaskich, nieciqglo56 powlok wykohczeniowych i uszczelek, itp.

Ramy oScieZnic powinny byd proste, bez skrqceh, wichrowatoSci i stalych odksztalceh. Stojaki

oScieznic powinny by6 r6wnolegle do siebie i prostopadle do nadproza.

Okucia powinny by6 tak osadzone i zamocowane, aby nie powodowaly dodatkowych

naprqzeh. Osie skrzydelek zawiasow powinny by6 wsp6losiowe oraz r6wnolegle do plaszczyzny

stojaka zawiasowego o5cieznicy lub plaszczyzny pionowej ramy skzydla.

Otwory zaczepowe do zamk6w w stojakach powinny byc zabezpieczone szczelnymi

oslonkami, skonstruowanymi w taki sposob, aby nie zaslanialy otwor6w zaczepowych i zapewnialy
pelny wysuw zapadki i rygli zamk6w.

Uszczelki powinny by6 umieszczone zgodnie z opisem podanym w p. 1.

3.3. WaSciwo6ci techniczne dzwi

3.3.1. Wymiary. Wymiary dzwi powinny by6 zgodne z p. 1 oraz rys. 1 + 36.

Odchylki wymiarowe skzydel od wartoSci nominalnych nie powinny przekracza1 odchylek

dopuszczalnych dla 2 klasy tolerancji wg normy PN-EN 1529:2001, tj.: t 1,5 mm, w przypadku

odchylki szerokoSci i wysokoSci otaz t 1,0 mm, w przypadku odchylki grubo6ci.

Odchylki wymiarowe o5cie2nic stalowych od warto5ci nominalnych nie powinny przekracza1

dopuszczalnych odchylek podanych w ZUAT-151111.1612007, tj. wysokoS6 we wrgbie r 2,0 mm,

szerokoS6 we wrqbie +3,0/-1,0 mm, szerokoS6 w Swietle +3,5/-1,5 mm, polozenie zawias6w t 1,0 mm.

3.3.2. Prostokqtno56 skzydla, Odchylka od prostokqtnoSci narozy skrzyd{a nie

powinna przekraczac odchylek dopuszczalnych dla 2 klasy tolerancji wg normy PN-EN 1529:2001, t1.

1,5 mm. r

3.3.3. Plasko66 skzydla. Odchylki od plasko5ci og6lnej skrzydla drzwi: zr,tichrowanie

(odchylka od plasko5ci naroza), wygiqcie wzdluZne (w kierunku wysoko6ci) i wygigcie poprzeczne

(w kierunku szerokoSci) nie powinny przekraczal odchylek dopuszczalnych dla 3 klasy tolerancji wg

normy-PN-EN 1530:2001, tj. odpowiednio 4,0 mm,4,0 mm i2,0 mm.
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Odchylka od plaskoSci miejscowej nie powinna przekraczac odchylki dopuszczalnej

dla 1 klasy tolerancji wg normy PN-EN 1530:2001, tj. 0,6 mm.

3.3.4. Prawidlowo66 dzialania drzwi. Ruch skzydla przy otwieraniu i zamykaniu powinien

by6 ptynny, bez zahamowah i ocierania skrzydfa o o5cieznicg. Obracanie klucza w zamku

i dzialanie ruchomych element6w oku6 powinno przebiegac bez zaciqc. Uszczelki powinny SciSle

przylega6 do odpowiednich powierzchni skzydla i o5cieZnicy, zgodnie zzalo2eniami konstrukcyjnymi.

3.3.5. Sily operacyjne. Sily operacyjne, mierzone wg normy PN-EN 12046-2:2001, nie powinny

pzekraczac warto5ci dopuszcza Inych wg normy P N-EN 1 221 7 :201 5 :

d la klasy 2 - w przy pad ku d rzwi bez urzqdzef samoza mykajqcych,

dla klasy 1 -w przypadku drzwi zurzqdzeniami samozamykajqcymi.

3.3.6. Odporno56 na obciq2enie statyczne pionowe, dzialajqce w plaszczyZnie skrzydla.

Obciqzenie statyczne sifq pionowq o wartoSci:

800 N (3 klasa wytrzymaloSci wg normy PN-EN 1192:2001) - w przypadku drzwi z poszyciem

z blachy stalowej o gruboSci 0,8 mm,

600 N (2 klasa wytrzymalo6ci wg normy PN-EN 1192:2001) - w przypadku drzwi z poszyciem

z blachy stalowej o grubo6ci mniejszej niz 0,8 mm otaz dra,vi UNIFORM MULTI i ENDOOR

MULTI z przeszkleniem o wymiarach wiqkszych niz przeszklenie drzwi UNIFORM i ENDOOR

o deklarowanej odpornoSci ogniowej,

dziallqce na skzydlo rozwarte pod kqtem 90o, zgodnie z normq PN-EN 947:2000, nie powinno

powodowa6:

odksztalceh trwalych pionowych, mierzonych w dolnym narozu po stronie zamka, wiqkszych

niZ 1 mm.

zmiany dlugo5ci przekqtnej skzydla wigkszej ni2 1 mm,

uszkodzeh wyrobu.

Prawidlowo5t dzialania drzwi po badaniu powinna by6 zachowana, zgodnie z p.3.3.4.

3.3.7. Wytrzymalo5d na skrqcenie statyczne. ObciqZenie statyczne skrgcajqce dzwi silq

o warto5ci:

300 N (3 klasa wytrzymaloSciwg normy PN-EN 1192:2001) - w przypadku drzwi z poszyciem

z blachy stalowej o gruboSci 0,8 mm,

250 N (2 klasa wytrzymaloSciwg normy PN-EN 1192:2001) - w przypadku drzwi z poszyciem

z blachy stalowej o gruboSci mniejszej niz 0,8 mm otaz drzwi UNIFORM MULTI i ENDOOR

MULTI z przeszkleniem o wymiarach wiqkszych niz przeszklenie drzwi UNIFORM i ENDOOR

o deilarowanej odpornoSci ogniowej,

dzialalqce na skrzydlo rozwarte pod kqtem 90" i zablokowane w g6rnym naro2u po stronie zamka,

zgodnie z normE PN-EN 948:2000, nie powinno powodowa6 odksztalcenia tnrualego, poziomego

skzydla w osi przylozenia sily (dolne naro2e po stronie zamka) wiqkszego ni2 2 mm.

' Prawidlowo66 dziafania drzwi po badaniu powinna by6 zachowana, zgodnie z p.3.3.4.

@
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3.3.8; Odporno66 na uderzenie cialem migkkim i cig2kim. Drzwi nie powinny wykazywaC

zadnych uszkodzeh mechanicznych, tj. zgniecenia wypelnienia, rozwarstwienia, odklejenia okladzin,

pgknig6 w miejscu mocowania oku6 itp., w wyniku tzykrotnego uderzenia cialem migkkim i ciqzkim

o masie 30 kg, z energiq:

E = 120 J (3 klasa wytrzymalo5ci wg normy PN-EN 1192:2001) - w przypadku drzwi

z poszyciem zblachy stalowejo gruboSci 0,8 mm,

E = 60 J (2 klasa wytrzymaloSci wg normy PN-EN 1192:2001) - w przypadku drzwi

z poszyciem z blachy stalowej o grubo6ci mniejszej niZ 0,8 mm oraz odrzwi UNIFORM MULTI

i ENDOOR MULTI z przeszkleniem o wymiarach wiqkszych ni2 przeszklenie drarvi UNIFORM

i ENDOOR o deklarowanej odpornoSciogniowel,

w miejsca wyznaczone wg normy PN-EN 949:2000, zar6wno w kierunku otwierania jak i zamykania

skzydla. Odksztalcenia truvale skrzydla w miejscach uderzeh, zmierzone jako roZnica odchylek od

plaskoSci przed i po uderzeniach, nie powinny przekraczac 2 mm.

Prawid{owoS6 dzialania drzwi po badaniu powinna zostad zachowana, zgodnie z p. 3.3.4.

3.3.9. Odporno56 na udezenie cialem twardym. Srednia wartoS6 glgboko6ci wgnieceh

w powierzchniach skzydla, wywotanych uderzeniem kulki stalowej o Srednicy 50 mm i masie 500 g,

z energtq:

E = 5 J (3 klasa wytrzymaloSciwg normy PN-EN 1192:2001)- w przypadku drzwi z poszyciem

z blachy stalowejo gruboSci0,S mm.

E = 3 J (2 klasa wytrzymaloSci wg normy PN-EN 1192:2001) - w przypadku drzwi

z poszyciem o gruboSci mniejszej ni2 0,8 mm oraz drzwi UNIFORM MULTI i ENDOOR MULTI

z przeszkleniem o wymiarach wiqkszych niz przeszklenie drarvi UNIFORM i ENDOOR

o deklarowanej odpornoSci ogniowej,

w miejsca Wznaczone wg normy PN-EN 950:2000, nie powinna by6 wiqksza ni21,0 mm, natomiast

wartoS6 maksymalna gfgbokoSci tych wgnieceh nie powinna by6 wiqksza ni2 1,5 mm. Srednia warto66

Srednic tych wg{qbieh nie powinna by6 wigksza ni2 20 mm. Powierzchnia skzydla po badaniu nie

powinna wykazywad uszkodzeh mechanicznych (zlamah, pzebi6 i pgkniq6, rozwarstwiei). Mogq

wystqp i6 pojedyncze u szkodze n ia powloki wykof czen iowej.

3.3.10. Odporno66 na wstrzqsy. Drzti nie powinny wykazywa6 zadnych uszkodzeh

mechanicznych po wykonaniu 500 poMarzajqcych sig cykli uderzenia skzydla o o6cie2nicq,

wykonanych zgodnie z normq PN-B-06079:1988 (wymaganie nie dotyczy drzwi wyposazonych

w urzqdzenia zamykajqce).

Prawidlowo5c dzialania drzwi po badaniu powinna zostac zachowana, zgodnie z p. 3.3.4.

3.3.11. Odporno56 na wielokrotne cykliczne otwieranie i zamykanie (trwalo6c

mechaniczna). Po wykonaniu 100000 cykli otwierania izamykania skzydla zgodnie z normq

PN-EN 1191:2013, drzwi nie powinny wykazywad zadnych odksztalceh lub uszkodzefi powodujEcych

utratq ich funkcjonalno5ci i prawid{owo5ci dzialania, np. odenruania, przesuniqcia lub wygigcia

zawias6w, zmian w konstrukcji skrzydla, itp. Uszczelki powinny SciSle przylega6 do odpowiednich

powierzch n i skzydla i o6ciezn icy, zgod n ie z zalozeniami konstrukcyj n ym i.
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WlaSciwo66 okreSlona w procedurze aprobacyjnej; nie objqta wstqpnym badaniem typu

i badaniami gotowych wyrob6w.

3.3.12. Przepuszczalno66 powietrza. Warto6c Srednia wspolczynnika infiltracji powietza drzui bez

deklarowanej odpornoSci ogniowej, z o6cieznicq vryposaZonq w uszczelkq pzylgowq

z EPDM, z progiem zuszczelkqlub bez progu z listwq opadajqcqzuszczelkq nie powinna by6wigksza niZ

1,0 m3(m.h.daPa)m. Pzepuszczalno5c powietza drzwi powinna odpowiadaC co najmniej klasie 2 wg

normy PN-EN 12207:200'1, t).27 m3/h.m'w odniesieniu do powierzchni drzwi oraz 6,75 m3/h.m w

odniesieniu do dlugoSci linii stykowej.

3.3.13. Odporno56 ogniowa. Drzwi o deklarowanej odpornoSci ogniowej, wykonane zgodnie

z opisem podanym w p. 1, powinny spelnia6 kryteria okreSlone w normie PN-EN 13501-2:2016 dla

klas:

El2 60 odporno6ci ogniowej - w przypadku drzwi UNIFORM El2 60, ENDOOR El2 60 i ENPLUS

Et2 60,

Elz120 odporno5ci ogniowej - w przypadku drzwi UNIFORM Elz 120, ENDOOR El2 120

i ENPLUS E12120.

3.4. Oznakowanie

Drzwi o deklarowanej odporno6ci ogniowej powinny by6 oznakowane tabliczkq znamionowq,

w spos6b umozliwiajqcy identyfikacjq dzwi po pozaze. Tabliczka znamionowa powinna zawierad co

najmniej nastqpujqce dane:

nazwg producenta,

nazwQ (symbol) wyrobu,

klasq odpornoSci ogniowej,

nu mer Aprobaty Tech n icznej ITB AT- 1 5-7 650 | 201 6,

rok produkcji.

4. PAKOWANIE, PRZEGHOWYWANIE I TRANSPORT

Drzwi objgte Aprobatq powinny byc pakowane zgodnie z normq PN-B-05000:1996,

z dolqczone instrukcjq wbudowania. Drzwi powinny by6 przechowywane i transportowane zgodnie

z normq PN-B-05000:1 996.

Na k?Zdym opakowaniu powinny by6 umieszczone co najmniej nastgpujqce dane:

nazwa i adres producenta,

nazwa (symbol) wyrobu,

numer Aprobaty Technicznej ITB AT-1 5-7650/201 6,

-- numer i data wystawienia krajowej deklaracji zgodnoSci

@
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klasa odporno6ci ogniowej (w przypadku drzwi o deklarowanej odpornoSci ogniowej),

nazwa jednostki certyfikujqcej, kt6ra brala udzial w ocenie zgodno6ci (w przypadku drzwi

o deklarowanej odpornoSci ogniowej),

znak budowlany.

Spos6b oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien by6 zgodny z rozporzqdzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 1 1 sierpnia 2004 r. w sprawie sposob6w deklarowania zgodnoSci wyrob6w

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198/2004, poz.2041,

z po2niqszym i zm ian am i).

Ponadto, jeZeli z odrgbnych przepis6w wynika obowiqzek oznakowania wyrobu na podstawie

rozporzqdzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowah

substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niekt6rych mieszanin (tekst jednolity:

Dz. U. z 2015 t., poz.450) i rozporzqdzenia (WE) nr 127212008 Parlamentu Europejskiego i Rady

w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajqce i uchylajqce

dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45ME oraz zmieniajqce rozporzqdzenie (WE) nr 190712006 (CLP)

oraz dolqczania informacji okreSlajqcej zagroZenia dla zdrowia lub zycia, wynikajqce z karty

charakterystyki na podstawie rozporzqdzenia (WE) nr 190712006 (ze zmianami) Parlamentu

Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolefi i stosowanych ograniczefi

w zakresie chemikali6w (REACH), do wyrobu powinna by6 dolqczona dokumentacja w odpowiedniej

formie, zawierajqca wymagane przezpzepisy prawne oznakowania i informacje.

5. OCENA ZGODNOSCI

5.1. Zasady og6lne

Zgodnie zarl.4, art. 5 ust. 1, p. 3 orazarl. 8 ust. l ustawy zdnia 16 kwietnia 2004 r. owyrobach

budowlanych (Dz. U. Nr 9212004, poz. 881 , z p62niejszymi zmianami) wyroby, kt6rych dotyczy niniejsza

Aprobata Techniczna lTB, mogq by6 wprowadzane do obrotu i stosowane przy wykonywaniu rob6t

budowlanych w zakresie odpowiadajqcym ich wla5ciwo6ciom uzytkowym i pzeznaczeniu, jezeli

producent dokonal oceny zgodnoSci, wydal krajowq deklaracjg zgodnoSci z Aprobatq Technicznq ITB

AT-15-765012016i oznakowal wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowiqzujqcymi pzepisami.

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

sposob6w deklarowania zgodno6ci wyrob6w budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem

budowlanym (Dz. U. Nr 198/2004, po2.2041, z p6Zniejszymi zmianami) oceny zgodnoSci drzwi

objgtych Aprobatq Technicznq ITB AT-15-765012016 dokonuje Producent (lub jego upowaZniony

przedstawicigl), majqcy siedzibq na terenie Polski, stosujqc:

system 1 -w przypadku dzwi o deklarowanej odpornoSci ogniowej,

system 3 - w przypadku dzwi bez deklarowanej odpornoSci ogniowej.



32t77 AT-15-7650/2016

W przypadku systemu 1 oceny zgodnoSci, producent moze wystawi6 krajowq deklaracjq

zgodno6ci z Aprobatq Technicznq ITB AT-15-765012016, jezeli akredytowana jednostka certyfikujqca

wydala certyfikat zgodnoSci wyrobu na podstawie:

a) zadania producenta:

zakladowej kontroli prod ukcj i,

- uzupelniajqcych badafi gotowych wyrob6w (pr6bek) pobranych w zakladzie produkcyjnym,

prowadzonych przez producenta zgodnie z ustalonym planem badah, obejmujqcym

badania wedlug p. 5.4.3,

b) zadaniaakredytowanej jednostki:

wstgpnego badania typu,

wstgpnej inspekcji zakladu produkcyjnego i zakladowej kontroli produkcji,

ciqglego nadzoru, oceny i akceptacjizakladowej kontroli produkcji.

W pzypadku systemu 3 oceny zgodnoSci, producent moZe wystawid krajowq deklaracjq

zgodno5ci z Aprobatq Technicznq ITB AT-1 5-765012016 na podstawie:

1) wstgpnego badania typu przeprowadzonego przez akredytowane laboratorium badawcze,

2) zakladowej kontroli produkcji.

5.2. Wstgpne badanie typu

Wstgpne badanie typu jest badaniem potwierdzajqcym wymagane wlaSciwoSci techniczno-

uZytkowe, wykonywanym pzed wprowadzeniem wyrobu do obrotu.

Wstqpne badanie typu obejmuje:

prostokqtno5d i plasko5c skzydel,

p rawi dlowo6 e dzialania,

odpornoS6 na obciqZenie statyczne pionowe, dziallqce w plaszczy2nie skzydla,

wytrzymaloS6 na skrqcanie statyczne,

odpornoS6 na uderzenie cialem twardym,

odpornoS6 na uderzenie cialem miqkkim i cigzkim,

odporno66 na wstzqsy,

pzepuszczal n o56 powi etrza,

klasyfikacjq w zakresie odporno6ci ogniowej (w pzypadku dzwi o deklarowanej odporno6ci

ogniowej).

Badania, kt6re w proceduze aprobacyjnej byly podstawq do ustalenia wfaSciwoSci techniczno-

uZytkowych wyrob6w, stanowiq wstqpne badanie typu w ocenie zgodno5ci.

5.3. 2akladowa kontrola produkcj i

Zakladowa kontrola produ kcji obejm uje:

1. specyfikacjg i sprawdzanie wyrob6w skfadowych i material6w,

2. kontrolg i badania w procesie wytwarzania otaz badania gotowych wyrobow

(p. 5.4.2 - w przypadku drzwi o deklarowanej odpornoSci ogniowej orcz p.5.4 - w przypadku

@
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drzwi bez deklarowanej odporno6ci ogniowej), prowadzone ptzez producenta zgodnie

z ustalonym planem badah oraz wedlug zasad i procedur okre5lonych w dokumentacji

zakladowej kontroli produkcji, dostosowanych do technologii produkcji i zmierzlqcych do

uzyskania wyrob6w o wymaganych wla5ciwoSciach.

Kontrola produkcji powinna zapewnia6, ze wyr6b jest zgodny z Aprobatq Technicznq ITB

AT-15-765012016. Wyniki kontroli produkcji powinny byc systematycznie rejestrowane . Zapisy rejestru

powinny po.twierdzac, ze wyr6b spelnia kryteria oceny zgodnoSci. Poszczeg6lne wyroby lub partie

wyrobow i zwiqzane z nimi szczeg6ly produkcyjne muszq byd w pelni mozliwe do identyfikacji i

odtworzenia.

5.4. Badania gotowych wyrob6w

5.4.1. Program bada6. Program badah obejmuje:

a) badania bie2qce,

b) badania okresowe (w przypadku drzwi bez deklarowanej odporno5ci ogniowej),

c) badania uzupelniajqce (w przypadku dzwio deklarowanej odporno5ci ogniowej).

5.4.2, Badania bie2qce. Badania biezqce obejmujq sprawdzenie:

a) jakoSciwykonania,

b) odchylek wymiar6w,

c) oznakowania drzwi (w przypadku drzwi o deklarowanej odpornoSci ogniowej).

5.4.3. Badania okresowe i uzupelniajqce. Badania okresowe i uzupetniajqce obejmujq

sprawdzenie:

a) sil operacyjnych,

b) odpornoSci na obciq2enie statyczne pionowe, dziala{,qcew plaszczy2nie skzydla,

c) pzepuszczalno5ci powietrza,

d) odpornoSci ogniowej (w przypadku drzwi o deklarowanej odpornoSci ogniowej).

5.5. Gzgstotliwo66 badafi

Badania biezqce powinny by6 pzeprowadzane zgodnie z ustalonym planem badafi, ale nie

zadziq ni? dla kazdej partii wyrob6w. Wielko5c partii wyrobow powinna by6 okreSlona

w dokumentacj i zakladowej kontrol i prod ukcj i.

Badania okresowe i uzupelniajqce naleZy wykonywac nie zadziej ni2raz na 3 lata,

5.6. Metody badaf

Badania wlaSciwoSci technicznych drzwi nalezy wykona6 metodami podanymi

w ZUAT-151111.1612007 otazw p. 3.3, a wyniki por6wna6 z wymaganiami podanymiw p. 3.
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5.7. Pobieranie pr6bek do badaf

Probki do badah nale2y pobiera6 losowo, zgodnie z normq PN-N-0301 0: 1 983.

5.8. Ocena wynik6w badaf

Wyprodukowane wyroby nale2y uznaC za zgodne z wymaganiami niniejszej Aprobaty

Technicznej, jeZeli wyniki wszystkich badah sq pozytywne.

6. USTALENIA FORMALNO . PRAWNE

6.1. Aprobata Techniczna ITB AT-15-7650/2016 zastqpuje Aprobatq Technicznq ITB

AT-15-765012009.

6.2. Aprobata Techniczna ITB AT-15-7650/2016 jest dokumentem stwierdzajqcym pzydatno56

stalowych drzori rozwieranych UNIFORM, ENDOOR, ENPLUS, MULTIPLAY, UNIFORM MULTI

i ENDOOR MULTI do stosowania w budownictwie w zakresie wynikajqcym z postanowieh Aprobaty.

Zgodniezart.4,art.5ust. 1p.3orazart.8ust. lustawyzdnia16kwietnia2004r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 9212004, poz. 881, z p6zniejszymi zmianami) wyroby, kt6rych

dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna lTB, mogq by6 wprowadzane do obrotu i stosowane przy

wykonywaniu rob6t budowlanych w zakresie odpowiadajqcym ich wlaSciwo6ciom uZytkowym

i pzeznaczeniu, jeZeli producent dokonal oceny zgodnoSci, wydat krajowq deklaracjg zgodnoSci

z Aprobatq Technicznq ITB AT-15-7650/2016 ioznakowal wyroby znakiem budowlanym, zgodnie

z obowiqzqEcym i p ze pi sa m i.

6.3. Aprobata Techniczna ITB nie narusza uprawnieh wynikajqcych z przepis6w o ochronie

wlasno5ci przemyslowej, a w szczegolno6ci ustawy z dnia 30 czenrvca 2000 r. - Prawo wlasno5ci

przemyslowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1410, z p62niejszymi zmianami). Zapewnienie

tych uprawnieh nalezy do obowiqzkow korzystajqcych z niniejszej Aprobaty Technicznej.

6.4. ITB wydajqc Aprobatq Technicznq nie bierze odpowiedzialnoSci za ewentualne naruszenie

praw wylqcznych i nabytych.

6.5. Aprobata Techniczna ITB nie an'talnia producenta stalowych draryi roarvieranych UNIFORM,

ENDOOR, ENPLUS, MULTIPLAY, UNIFORM MULTI i ENDOOR MULTI od odpowiedzialno5ci za

wla5ciwq ich jakoSc oraz wykonawc6w robot budowlanych od odpowiedzialnoSci za wla5ciwe

zastosowanie tych wyrob6w.

6.6. W tre5ci wydawanych prospekt6w i ogloszeh oraz innych dokument6w zwiqzanych

z wprowadzaniem do obrotu i stosowaniem w budownictwie stalowych drzwi rozwieranych UNIFORM,
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ENDOOR, ENPLUS, MULTIPLAY, UNIFORM MULTI i ENDOOR MULTI nalezy zamieszczae informacjq

o udzielonejtym wyrobom Aprobacie Technicznej ITB AT-15-765012016.

7. TERMIN WAZNOSGI

Aprobata Techniczna ITB AT-1 5-765012015 jest waZna do 29 grudnia 2021 r.

WaznoSc Aprobaty Technicznej ITB moze by6 przedluzona na kolejne okresy, jezeli jej

Wnioskodawca lub formalny nastqpca, wystqpi w tej sprawie do Instytutu Techniki Budowlanej

z odpowiednim wnioskiem, nie p6zniej niz 3 miesiqce przed uplywem terminu wazno5ci tego

dokumentu.

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

Normy i dokumenty anriqzane

PN-EN 357:2005 Szklo w budownictwie. Ognioodporne elementy oszkleniowe

z przezroczystych lub przejrzystych wyrob6w szklanych. Kasyfikacja

ognioodpornoSci

Dzwi rozwierane. Oznaczanie odpornoSci na obciqZenie pionowe

D rzw i rozw i e ra n e. Oz n acz a n ie wytrzy m aloSci n a skrq c a n ie statyczn e

Okna i Sciany oslonowe, drzwi, zaslony i 2aluzje. Oznaczanie

odpornoSci drzwi na uderzenie cialem miqkkim i ciqZkim

Skrzydlo drzwiowe. Oznaczanie odpornoSci na uderzenie cialem

twardym

Okna idrzwi. WodoszczelnoS1. Metoda badania

Okna i drzwi. OdpornoSe na wielokrotne otwieranie i zamykanie.

Metoda badania

D rzw i. K a syfi kacj a w y m ag a fi wytrzy m alo Sci owyc h

Szklo w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne. CzqSC 1:

Wymagania og6lne, tolerancje wymiarowe oraz zasady opisu systemu

Okucia budowlane. Wkladki bqbenkowe do zamk6w. Wymagania

i metody badah

Skrzydla drzwiowe. WysokoS1, szerokoSl, gruboSC i prostokqtnoS1.

Kasy tolerancji

Skrzydla drzwiowe. PlaskoS1 ogolna i miejscowa. Kasy tolerancji

Szklo w budownictwie. Termicznie wzmocnione szklo sodowo-

wapniowo-krzemianowe. CzqSC 1 : Definicja i opis

PN-EN 947:2000

PN-EN 94B:2000

PN-EN 949:2000

PN-EN 950:2000

PN-EN 1027:2001

PN-EN 1191:2013

PN-EN 1192:2001

PN-EN 1279-1:2006

PN-EN 1303:2015

PN-EN 1529:2001

PN-EN 1530:2001

PN-EN 1863-1:2012
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PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje. CzqS6 1-4: Oddzialywania

o96l ne. Oddzialywa n i a wi atru

PN-EN 10130:2009 Wyroby plaskie walcowane na zimno ze stali niskowgglowych do

obr6bki plastycznej na zimno. Warunkitechniczne dostawy

PN-EN 10152:2011 Wyroby plaskie stalowe walcowane na zimno ocynkowane

elektrolitycznie do obr6bki plastycznej na zimno. Warunki techniczne

dostawy

PN-EN 12150-1:2015 Szklo w budownictwie. Termicznie haftowane bezpieczne szklo

sodowo-wapn iowo-krze m ianowe. Czq SC 1 : Defin icje i opis

PN-EN 12207:2001 Okna idrzwi. PrzepuszczalnoSC powietrza. Kasyfikacja

PN-EN 12046-2:2001 Sily operacyjne. Metoda badania. CzqSC 2: Drzwi

PN-EN 12207:2001 Okucia idrzwi. PrzepuszczalnoS1 powietrza. Klasyfikacja

PN-EN 12208:2001 Okna idrzwi. WodoszczelnoS1. Kasyfikacja

PN-EN 12210:2001 Okna idrzwi. OdpornoSC na obciqzenie wiatrem. Kasyfikacja

PN-EN 12211:2001 Okna idrzwi. OdpornoS1 na obciqZenie wiatrem. Metoda badania

PN-EN 12217:2015 Drzwi. Sily operacyjne. Wymagania i klasyfikacja

PN-EN 12400:2004 Okna idrzwi. TrwaloS1 mechaniczna. Wymagania iklasyfikacja

PN-EN 12765:2002 Klasyfikacja klejow termoutwardzalnych do drewna przeznaczonych

d o p olqcze h n ie kon stru kcyj nych

PN-EN 13162+A1:2015 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z welny

mi neral nej (MW) prod ukowane fabryczn ie. Spe cyfikacja

PN-EN 13501-2:2016 Kasyfikacja ogniowa wyrob6w budowlanych i element6w budynk6w.

Czg56 2: Klasyfikacja na podstawie wynik6w badarl odpornoSci

og n iowej, z wylqcze n i e m i n stal acj i we ntyl acyj n ej

PN-EN 14221:2007 Drewno i materialy drewnopochodne w wewngtznych oknach,

wewnqtrznych skzydlach drzwiowych i wewngtrznych oScie2nicach.

Wymagania jakoSciowe i techniczne

PN-EN ISO 9223:2012 Korozja metali i stop6w. KorozyjnoS1 atmosfer. Kasyfikacja,

okreSlanie iocena

PN-EN ISO 12543-2:2011 Szklo w budownictwie. Szklo warstwowe i bezpieczne szklo

warstwowe. CzgSC 2: Bezpieczne szklo warstwowe

PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery Ochrona pned korozjq konstrukcji stalowych za

pomocq ochronnych system6w malarskich CzgSC 2: Kasyfikacja

Srodowisk

PN-B-02011:1977 ObciqZenia w obliczeniach statycznych. Obciq2enie wiatrem

PN-B-05000:1996 Okna idrzwi. Pakowanie, przechowywanie itransport.

PN-B-06079:19S8 Drzwi drewniane. Metoda badania odpornoSci na wstrzqsy

PN-B-10087:1996 Oknaidrzwidrewniane. Zlqczaklinowe. Wymagania i badania

PN-B-9'1000:1996 Stolarka budowlana. Okna idrzwi. Terminologia

PN-N-03010:1983 Statystyczna kontrola jakoSci. Losowy wyb6r jednostek produktu do

pr6bki

@
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zuAT-1silil.16t2007 zalecenia udzielania Aprobat rechnicznych trB. Rozwierane drzwi

wewngtzne: wejSciowe i wewnqtrzlokalowe z drewna material6w

drewnopochodnych, tworzyw sztucznych i metali, og6tnego stosowania

oraz o deklarowanej klasie odpornoSci ogniowej i/lub

dymoszczelnoSci.

Raportyzbadafioceny

1. NP-03377/PlO9lZM. Klasyfikacja w zakresie odporno5ci ogniowej drzwi stalowych,
jednoskzydfowych, pelnych i przeszklonych, rozwieranych, przylgowych typu DlSpLAy, Zaklad
Badah Ogniowych lTB, Warszawa, 2009 r.

2' NP-€76/A/08/ZM. Klasyfikacja w zakresie odpornoSci ogniowej drzwi stalowych,
jednoskzydlowych, rozwieranych, przylgowych typu UNIFORM El2 60 i UNIFORM E12120 oraz
drzwi stalowych, dwuskzydlowych, rozwieranych, przylgowych typu ENDOOR El2 60 i ENDOOR

Elz120. Zaklad Badah Ogniowych lTB, Warszawa, 2O0g r.

3. LOW-084.1/2008 Raport z badafi drzwi jednoskzydlowe i dwuskzydlowe rozwierane
przeciwpozarowe uNlFoRM El60 i E1120, ENDooR Et60 i Et12o, DtspLAy Et6o, uNtFoRM
i ENDOOR oraz DISPLAY bez odpornoSci ogniowej z oScieznicq stalowq. ITB Oddzial

wielkopolski. Laboratorium oku6 islusarki budowlanej. poznah 200g r.

4. LOW-084.2/2008 Raport z badafi drzwi jednoskzydfowe i dwuskrzydlowe rozwierane
przeciwpozarowe UNIFORM El60 i E1120, ENDooR Et60 i Et12o, DtspLAy Et6o, uNtFoRM
i ENDOOR oraz DISPLAY bez odporno5ci ogniowej z o5cieznicq stalowq. ITB Oddzial

wielkopolski. Laboratorium oku6 i slusarki budowlanej. poznah 2009 r.

5. LOW-084.3/2008 Raport z badafi drzwi jednoskzydlowe i dwuskzydlowe rozwierane
przeciwpozarowe UNIFORM El60 i E1120, ENDooR Et6o i Et12o, DtspLAy Et6o, uNtFoRM
i ENDOOR oraz DISPLAY bez odpornoSci ogniowej z oScieZnicq stalowq. ITB Oddzial

wielkopolski. Laboratorium oku6 i slusarki budowlanej. poznafi 200g r.

6. CSl1280FR Raport Klasyfikacji w zakresie odpornoSci ogniowej dta drzwi UNTFORM Et6O. CSI

S.p.A., V.le Lombardia 20, 20021 Bollate (Ml) ltaly

7' CSl1281FR Raport Klasyfikacji w zakresie odpornoSci ogniowej dla drzwi UNTFORM Et6O. CSI

S.p.A., V.le Lombardia2O,20021 Bollate (Ml) ltaly

8. CSl1283FR Raport Klasyfikacji w zakresie odpornoSci ogniowej dla drzwi UNIFORM El6O. CSI

S.p.A., V.le Lombardia20,20021 Bollate (Ml) ltaly

9. CSl1290FR Raport Klasyfikacji w zakresie odporno6ci ogniowej dta drzwi UN|FoRM Et120. CSI

S.p.A., V.le Lombardia20,2OO21 Bottate (Mt) ttaty

10. CSl1286FR Raport Klasyfikacjiw zakresie odporno5ci ogniowej dta drzwi UNTFORM Et120. CSI

S.p.A., V.le Lombardia 20, 20021 Bollate (Ml) ltaly

11. CSl128dFR Raport Klasyfikacjiw zakresie odpornoSci ogniowej dta drzwi UNIFORM Et12O. CSI

S.p.A., V.le Lombardia 20, 20021 Botlate (Mt) ttaty

12' CSl1268FR Raport Klasyfikacji w zakresie odpornoSci ogniowej dla drzwi ENDOOR-TRE. CSI

S.p.A., V.le Lombardia 20, 20021 Bollate (Ml) ltaly
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13. CSl1266FR Raport Klasyfikacji w zakresie odporno5ci ogniowej dla drzwi ENDOOR-QUATTRO.

CSI S.p.A., V.le Lombardia 20, 20021 Bollate (Ml) ltaly

14. CSl1233FR Raport Klasyfikacji w zakresie odporno6ci ogniowej dla drzwi ENDOOR-DUE. CSI

S.p.A., V.le Lombardia 20,20021 Bollate (Ml) ltaly

15. CSl1305FR Raport Klasyfikacji w zakresie odpornoSci ogniowej dla drzwi ENDOOR-CINQUE.

CSI S.p.A., V.le Lombardia 20, 20021 Bollate (Ml) ltaly

16. CSl13?6FR Raport Klasyfikacji w zakresie odporno6ci ogniowej dla drzwi ENDOOR-SEI. CSI

S,p.A., V.le Lombardia20,20021 Bollate (Ml) ltaly

17. CSl1306FR Raport Klasyfikacji w zakresie odporno6ci ogniowej dla drzwi ENDOOR-REl. CSI

S.p.A., V.le Lombardia20,20021 Bollate (Ml) ltaly

18. Raporty numer CSl1268FR, CSl1266FR, CSl1233FR, CSl1305FR, CSl1326FR, CSl1280FR,

csl1281FR, CSl1283FR, CSl1290FR, CSt1286FR, CSt1285FR, CSt'1603FR, CSt1612FR,

CS|1222FR, CSl1440FR, CSl1436FR, CSll 306FR i CSl1439FR z badafi odpornoSci ogniowej,

CSI S.p.A., V.le Lombardia 20,20021 Bollate (Ml) ltaly

19. Ocena klasyfikacyjna nr 2341.1/15/Z00NP w zakresie odporno6ci ogniowej dzwi stalowych,

jednoskrzydlowych, pelnych i przeszklonych, rozwieranych typu UNIFORM, ENDOOR i ENPLUS,

Zaklad Badah Ogniowych lTB, Warszawa

20. Ocena klasyfikacyjna nr 2341.2fi51200NP w zakresie odpornoSci ogniowej drzwi stalowych,

dwuskrzydlowych, pelnych i przeszklonych, rozwieranych typu ENDOOR i ENPLUS, Zaklad

Badah Ogniowych lTB, Warszawa

21. Raport z badah nr MLTB-177712015. Drzwi dwuskzydlowe ENDOOR E1120, Mobilne

Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o., Walbzych

22. Raport z badah nr MLTB-177812015. Drzwi dwuskzydlowe ENDOOR E1120, Mobilne

Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o., Walbzych

23. Raport z badafi nr LZE01-017421161200N2E. Drzwi rozwierane zewngtrzne stalowe ENDOOR

E160. OSciehnica naro2na typu ENPLUS do drzwi ENDOOR (badania do nowelizacji aprobaty),

Laboratorium Element6w Budowlanych lTB, filia Poznafl

24. Raport z badafi i oceny wlaSciwo6ci wyrobu nr LZE02-01742116120N2E. Drzwi rozutierane

zewngtrzne stalowe jednoskzydlowe UNIFORM El 60, Laboratorium Element6w Budowlanych

lTB, filia Poznah

25. Opinia Techniczna nr 017421161200N2E dotyczqca drzwi rozwieranych stalowych ENDOOR oraz

oScieznicy naroZnej typu ENPLUS na potrzeby nowelizacji aprobaty technicznej w zakresie

wytrzymaloSciowo-funkcjonalnym i Uzupelnienie do Opinii nr 017421161Z.00NZ:E, Zakad InZynierii

Elementow Budowlanych lTB, filia Poznah

@
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S - szerokoSd w Swietle o5cieznicy
H - wysokoS6 w Swietle o5cieznicy

Rys. 1. Stalowe drzwijednoskzydlowe ENDOO{i i UNIFORM, pelne
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S - szeroko96 w Swietle oScieznicy
H - wysokoS6 w Swietle o5cieznicy

Rys. 2. Stalowe drarvijednoskrzydlowe ENDOOR i UNIFORM, z przeszkleniem
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S-szeroko56wSwietleo6cie2nicy,H-wysoko6dwSwietleo6cie2nicy, 1-oScieznica,2-oslonabolca
pzeciwwywazeniovfego,3-bolecpzeciwwywazeniowy,4-ptaskownikstalowy2,5x55mm,5-skalnawelnamineralna,

6-klejmineralny,T-oslonakomoryzapadki,S-uszczelkapgczniejqca26lx50x2mm,9-pfaskownikstalowy
3x53mm, 10-zamek, 11-tzpiehstalowyklamkigx9mm, 12-klamka,13-plytapgczniejqca186x88x1,8mm,

14 - stalowa plyta tarczy, 15 -tarcza klamki, 16 - zawias, 17 - element kotwiqcy, 18 - uszczelka pgczniejqca 28x2 mm,
19 - plaskownik stalowy 2,5 x 55 mm, 20 - kqtownik stalowy 0,8 x 31,5 x g0 mm, 28 - stalowy ogranicznik otwarcia

Rys. 3. Stalowe drzwijednoskrzydlowe UNIFORM El2 60 - przekr6j pionowy i poziomy
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S -szeroko56w Srwietle o5cie2nicy, H -wysokoS6wSwietleo6cieZnicy, 1 - o5cieznica,2- oslona bolca
przeciwwywa2eniowego,3-bolecpzeciwwywa2eniowy,4-plaskownikstalowy2,5x55mm,5-skalnawelnamineralna,

6-klej mineralqy,T-oslonakomoryzapadki,8-uszczelkapgczniejqca26lx50x2mm,9-ptaskownikstalowy
3x53mm, 10-zamek, 11-t'zpiefr stalowyklamki9x9mm, 12-klamka, 13-plytapgczniejqca 186x88x1,8mm,

14 - stalowa plyta tarczy, 15-tarcza klamki, 16 - zawias, 17 - element kotwiqcy, 18 - uszczelka pgczniejqca 28x2mm,
19 - ptaskownik stalowy 2,5 x 55 mm, 20 - kqtownik stalowy 0,8 x 31,5 x 90 mm, 28 - stalowy ogranicznik otwarcia

Rys. 4. Stalowe drzwijednoskrzydlowe ENDOOR El2 60 - przekr6j pionowy i poziomy
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S - szerokoSc w Swietle o5cie2nicy, H - wysoko5i w Swietle oScie2nicy, 1 - oScieznica,2 - oslona bolca
przeciwwywa2eniowego,3-bolecpzeciwwywazeniowy,4-plaskownikstalowy2,5x55mm,5-skalnawelnamineralna,

6- klejmineralny, T-oslona komoryzapadki, S- uszczelka pgczniejqca 261 x50 x2 mm,9-plaskownikstalowy
3x53mm, 10-zamek, 11-lrzpienstalowyklamkigx9mm, 12-klamka,13-plytapgczniejqcal86xS8xl,Smm,

14 - stalowa plyta tarczy, 15 -tarcza klamki, 16 - zawias, 17 - element kotwiqcy, 18 - uszczelka pgczniejqca 28x2mm,
19-stalowyogranicznikotwarcia,20-ptaskownikstalowy4x55mm,2l-kqtownikstalowy0,8x31,5x90mm

Rys. 5. Stalowe drzwi jednoskrzydlowe UNIFORM E12120 - przekr6j pionowy i poziomy
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S - szerokoSdw Swietle o6cie2nicy, H -wysoko5cw Swietle o5cie2nicy, 1 - o5cieznica,2- oslona bolca
przeciwwywaZenicwego,3-bolecprzeciwwywaZeniowy,4-plaskownikstalowy2,5x55mm,5-skalnawelnamineralna,

6-klej mineralny, T-oslona komoryzapadki, S- uszczelka pgczniejqca 261 x50x2 mm,9-plaskownikstalowy
3x53mm, 10-zamek, 11-tzpiefstalowyklamki 9x9mm, 12-klamka, 13-ptytapgczniejqcal86x83xl,8mm,

14 - stalowa plyta tarczy, 15 - tarcza klamki, 16 - zawias, 17 - element kotwiqcy, 18 - uszczelka pgczniejqca 28 x2 mm,
19-stalowyogranicznikotwarcia,20-plaskownikstalowy4x55mm,2l-kqtownikstalowy0,8x31,5x90mm

Rys. 6. Stalowe drzwi jednoskrzydlowe ENDOOR E12120 - przekr6j pionowy i poziomy
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szerokoSi o6cie2nicy we wrebie

stalolva oclTkoMna

zawtas stalowy no6ny ttpu CColl
welDa mineralna q.,27 mm

szerokosc skrzydla !ve wrgbie

szeroko6c skrzydla po przyldze

Rys. 7. Stalowe drzwijednoskzydlowe ENPLUS El2 60 - przekr6j pionowy i poziomy
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szerokosc oicje2nicy we wrQhie

sLalna welna mrnefalna gr 17 mm
zawia! sLalowy noSny lypLr CC0l I

szerok('Sd skrzydla D0 Frzyldzc

Rys. 8. Stalowe drzwi jednoskzydlowe ENPLUS E12120 - przekr6j pionowy i poziomy
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S - szerokosc w Swietle oscieznicy
H - wysokoSd w Swietle oscieznicy

Rys. 9. OScieznica stalowych drzwijednoskzydlowych UNIFORM i ENDOOR
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Rys. 10, O6cie2nica stalowych drzwijednoskzydlowych UNIFORM i ENDOOR - rozmieszczenie
element6w kotwiqcych odg inanych
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Rys. 11. OScie2nica stalowych drzwijednoskrzydlowych UNIFORM i ENDOOR - rozmieszczenie
element6w kotwiqcych odginanych
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Rys. 12. O5cieznica stalowych drzwijedno- idwuskzydfowych ENPLUS



@

AT-15-7650/2016 53177

{-
,ll,

CDrv
V7

Rys. 13. OScieznica stalowych drzwijednoskzydlowych ENPLUS - rozmieszczenie element6w
kotwiqcych odginanych
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S - szerokoS6 w Swietle o6cie2nicy
H - wysoko6d w Swietle o5cieznicy

Rys. 14. Stalowe drzwidwuskzydlowe ENDOOR pefne
1
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S - szeroko5c w Swietle oScieZnicy
H - wysoko5d w Swietle o5cieznicy

Rys. 15. Stalowe drzwidwuskrzydlowe ENDOOR, z pzeszkleniem
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S-szerokoS6wSwietle o6cie2nicy, H -wysokoS6wSwietleo6cie2nicy, 1 - oScieznica,2- oslona bolca
przeciwwywa2eniciilvego,3-bolecprzeciunuywa2eniowy,4-plaskownikstalowy2,Sx55mm,5-skalnawelnamineralna,
6 - klej mineralny, 7 - pzeciwzamek, 8 - p$a pgczniejqca 186 x 88 x 1 ,8 mm, 9 - uszczelka pgczniejqca 261 x 50 x 2 mm,
10 - ptaskownik stalowy 3,0 x 53 mm, 1 1 - ksztaftownik przymykowy z blachy stalowej gr. 1 ,2 mm, 12 - zamek, 13 - trzpien
stalowy klamki9 x9 mm, 14-klamka, 15-tarcza klamki, 16-stalowa ptytatarczy, 17 -zawias sprQzynowy, 18-zawias,

19 - element kotwiqcy, 20 - uszczelka pgczniejqca 28 x2 mm,22 - kqtownik stalowy 0,8 x 31 ,5 x 90 mm,
23 - kqtownik stalowy 3 x 55 mm

Rys. 16. Stalowe drzwi dwuskzydlowe ENDOOR El2 60, zprzylgq na wszystkich krawqdziach
skzydla - przekr6j pionowy i poziomy
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S -szeroko56w Swietle oScie2nicy, H -wysoko5cw Swietle oScie2nicy, 1 - oScieznica,2- oslona bolca
pzeciumryrwa2eniowego,3-bolecpzeciwwywaZeniowy,4-plaskownikstalowy2,5x55mm,5-skalnawelnamineralna,
6-klejmineralny,T-pzeciwzamek,S-plytapgczniejqca186x88x1,8mm,9-uszczelkapgczniejqca26lx50x2mm,
10 - plaskownik stalowy 3,0 x 53 mm, 11 - ksztaftownik pzymykowyz blachy stalowejgr. 1,2 mm, 12-zamek,13-trzpieri
stalowy klamki 9 x 9 mm, 14 - klamka, 15 -tarcza klamki, 16 - stalowa plylatarczy,lT -zawias sprg2ynowy, 18 - zawias,

19 - element kotwiqcy, 20 - uszczelka pgczniejqca 28 x2 mm,22 - kqtownik stalowy 0,8 x 31,5 x 90 mm,
23 - kqtownik stalowy 3 x 55 mm

Rys. 17. Stalowe drzwidwuskzydlowe ENDOOR El2 60, zprzylgqna krawgdziach pionowych
i g6rnej poziomej skrzydfa - przekr6j pionowy i poziomy
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S-szeroko66wSwietleo5cie2nicy, H-wysoko66wSwietleo6cie2nicy, 1-o5cieznica,5-skalnawelnamineralna,
6 - klej mineralny, 1 1 - ksztaltownik przymykowy z blachy stalowej gr. 1,2 mm, 14 - klamka, 17 - zawias sprg2ynowy,

18 - zawias, 19 - element kotwiqcy, 24 - uszczelka pgczniejqca 2x 45 mm,25 - ksztaftownik przymykowy z blachy
o gr. 2,5 mm, 26 - prgt ryglujqcy o Srednicy 8 mm, 33 - kqtownik stalowy 0,8 x 31,5 x 140 mm

Rys. 18. Stalowe drzwi dwuskrzydlowe ENDOOR El2 60 - przekr6j poziomy
(szczeg6ly konstrukcyjne)
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S -szeroko66wSwietle o5cie2nicy, H -wysokoScwSwietleo6cie2nicy, 1 - oScieznica,2- oslona bolca
pzeciwwywa2eniowego,3-bolecprzeciwwywa2eniowy,4-plaskownikstalowy2,5x55mm,5-skalnawelnamineralna,
6-kfejmineralny,T-pzeciwzamek,8-plytapgczniejqca186x88x1,8mm,9-uszczelkapgczniejqca26lx50x2mm,
10 - ptaskownik stalowy 3,0 x 53 mm, 1 1 - ksztaftownik przymykowy z blachy stalowej gr. 1 ,2 mm, 12 - zamek, 13 - trzpieri
stalowyklamki 9x9mm, 14-klamka, 15-tarczaklamki, 16-stalowaplytatarczy, 17-zawias sprg2ynowy, 18-zawias,

1 9 - stalowy lqcznik rozporowy minimum 10 x 112 mm, 20 - gniazdo rygla, 21 - pzewody, 22 - uszczelka pgczniejqca
23 x2 mm,23 - kqtownik stalowy 3 x 55 mm, 24 - kqtownik stalowy 0,8 x 31 ,5 x 90 mm

Rys. 19. Stalowe drzwidwuskrzydlowe ENDOOR El2l20,zprzylgqna wszystkich krawgdziach
skzydla - przekr6j pionowy i poziomy
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S - szerokoS6 w Swietle o5cie2nicy, H -wysoko56 w Swietle o6cie2nicy, 1 - o5cieznica,2 - oslona bolca
pzeciwwywaZenio;vego,3-bolecprzeciwwywa2eniowy,4-plaskownikstalowy2,5x55mm,5-skalnawelnamineralna,
6-klejmineralny,T-przeciwzamek,S-plytapgczniejqca186x88x1,8mm,9-uszczelkapgczniejqca26lx50x2mm,
10 - ptaskownik stalowy 3,0 x 53 mm, 11 - ksztaftownik pzymykowy z blachy stalowej gr. 1,2 mm, 12 - zamek,13 - trzpieh
stalowy klamki9x9 mm, 14-klamka, 15-tarcza klamki,16-stalowa plyta tarczy, 17 -zawias sprg2ynowy, 18-zawias,

19 - stalowy tqcznik rozporowy minimum 10 x 112 mm, 20 - gniazdo rygla,21 - pzewody, 22 - uszczelka pgczniejqca
28x2mm,24-kqtownikstalowy0,8x31,5x90mm,25-kqtownikstalowy3x55mm,3T-stalowyogranicznikotwarcia

Rys. 20. Stalowe drzwi dwuskrzydlowe ENDOOR E12120, z ptzylgq na krawedziach pionowych
i g6rnej poziomej skrzydla - przekr6j pionowy i poziomy

t
IL

Il:

-JBI

ri



AT-15-7650/2016 61177

6

I

S-szeroko66w'Swietleo6cie2nicy, H-wysoko66wSwietleo6cie2nicy, 1-o6cieznica,5-skalnawelnamineralna,
6 - klejmineralny, 11 - ksztaltownik przymykowy z blachy stalowejgr. 1,2 mm, 14 - klamka, 17 -zawias sprg2ynowy,

18 - zawias, 19 - stalowy lqcznik rozporowy minimum 10 x 112 mm,20 - gniazdo rygla,21 - przewody, 22 - uszczelka
pgczniejqca 28x2mm, 24 - kqtownik stalowy 0,8 x 31,5 x 90 mm,25 - plaskownik stalowy 3 x 55 mm,26 - uszczelka

pgczniejqca2x45mm,2T-ksztaltownikpaymykowyzblachyog.2,5mm,28-prgtryglujqcyoSrednicy8mm,35-kqtownik
stalowy 0,8 x 31,5 x 140 mm, 36 - ptaskownik stalowy 2,5 x 53 mm

Rys,21. Stalowe drzwidwuskzydlowe ENDOOR E12120, skrzydla - przekr6j poziomy
(szczeg6ly konstrukcyjne)
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S-szeroko66wSwietleoScie2nicy,H-wysoko66wSwietleoScie2nicy, 1-oScieznica,5-skalnawelnamineralna,
6 - klej mineralny, 1 1 - ksztaltownik przymykowy z blachy stalowej gr. 1,2 mm, 14 - klamka, 17 - zawias sprg2ynowy,
18-zawias, 19-elementkotwiqcy,24-uszczelkapgczniejqca2x45mm,25-ksztaftownikprzymykowyzblachy

o gr. 2,5 mm, 26 - prgt ryglujqcy o Srednicy 8 mm, 33 - kqtownik stalowy 0,8 x 31,5 x 140 mm

Rys. 22. Stalowe drzwi dwuskzyd{owe ENPLUS El, g0 - przekr6j pionowy i poziomy
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S-szerokoS6wSwietleo6cie2nicy, H-wysoko66wSwietleo6cie2nicy, 1-oScieznica,5-skalnawelna
mineralna, 6 - klej mineralny, 11 - ksztaftownik pzymykowy z blachy stalowej gr. 1,2 mm, 14 - klamka,

17 -zawias sprgZynowy, 18 - zawias, 19 - stalowy tqcznik rozporowy minimum 10x112 mm,20 -gniazdo
rygla,22 - uszczelka pqczniejqca 28 x2 mm, 24 - kqtownik stalowy 0,8 x 31,5 x 90 mm,

25-ptaskownikstalowy3x55mm,26-uszczelkapgczniejqca2x45mm,2T-ksztaftownikprzymykowy
zblachyog.2,5mm,28-prgtryglujqcyoSrednicySmm,35-kqtownikstalowy0,8x31,Sx140mm,

36 - plaskownik stalowy 2,5 x 53 mm

Rys. 23. Stalowe drzwi dwuskrzydlowe ENPLUS E12120 - przekr6j pionowy i poziomy
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S - szeroko5d w Swietle oScie2nicy
H - wysoko$6 w Swietle oScie2nicy

Rys. 24. O5cieznica stalowych drzwi dwuskzydlowych ENDOOR
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Rys. 25. O5cie2nica stalowych drzwi dwuskzydlowych ENDOOR - rozmieszczenie element6w
kotwiqcych odginanych
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Rys. 26. OScie2nica stalowych drzwi dwuskzydlowych ENDOOR - rozmieszczenie element6w
kotwiqcych odginanych
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Rys. 27. O6cieznica stalowych drzwi dwuskzydlowych ENPLUS - rozmieszczenie element6w
kotwiqcych odginanych



68t77 AT-15-7650/2016
ftf l @

L]E
a) osadzenie przeszklenia w drzwiach

uNtFoRM Et260, ENDOOR Et2 60 i ENPLUS Et2 60

5 - skalna welna mineralna, 6 - klej mineralny, 21 - plyta gipsowo - kartonowa,22 - ceownik stalowy
wzmacniajqcy otw6r do osadzenia przeszklenia 23 - uszczelka piankowa,
24 - uszczelka pqczniejqca2S x 2 mm, 25 - ramka stalowa przeszklenia

a) osadzenie przeszklenia w drzwiach
uNlFoRM E12120, ENDOOR Et212O i ENPLUS E12120

5 - skalna welna mineralna, 6 - klej mineralny, 22 - plyta gipsowo - kartonowa, 23 - ceownik stalowy
wzmacniajqcy otw6r do osadzenia przeszklenia 24 - uszczelka piankowa,
25 - uszczelka pgczniejqca 53 x 2 mm, 26 - ramka stalowa przeszklenia

Rys. 28. Osadzenie przeszklenia w stalowych drzwiach UNIFORM, ENDOOR i ENPLUS
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Przekroj B-B

Rys. 29. Stalowe drzwi wewngtrzne jednoskzydlowe UNIFORM i dwuskzydlowe ENDOOR zprzylgq
utzdluz wszystkich krawgdziach skzydla, z listwq opadajqca z uszczelkE- przekr6j pionowy
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Przekroj B-B

Rys. 30. Stalowe drzwi UNIFORM MULTI, ENDOOR MULTI i MULTIPLAY
zprzylgqwzdlu2wszystkich krawgdziach skrzydla, zuszczelkqpzylgowq otazz progiem zuszczelkq

przekr6j pionowy
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oscie2nica stalowa gr. 1,5 mm
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Przekroj B-B

Rys.31. Stalowe drzwi ENDOOR MULTI zprzylgqwzdlu? krawqdzi pionowych ig6rnej poziomej,
zuszczelkq przylgowq otazz progiem zuszczelkq- przekr6j pionowy

ofcie2nica stalowa gr. 1,5 mm
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Rys. 32. Stalowe drzwi MULTIPLAY - widok
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Rys. 33. Stalowe drzwi MULTIPLAY - przekr6j pionowy
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Rys. 34. Stalowe drzwi MULTIPLAY - grzekr6j poziomy
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Rys. 35. OScieznica stalowych drzwi MULTIPLAY
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Rys. 36. Osadzenie przeszklenia w stalowych drzwiach MULTIPLAY, UNIFORM MULTI
i ENDOOR MULTI, bez deklarowanej odporno6ci ogniowej

Rys. 37. Pr6g aluminiowy - przekr6j

Rys. 38. Listwa opadajqca z uszczelkq DOMATIC COMPACT PLUS FIRE DA5004
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Rys. 39. Uszczelka przylgowa z EPDM - przekr6j
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Rys. 40. Uszczelka UD55 przymyku skzydel drzwi dwuskzydlowych oraz progu z EPDM - przekr6j


