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1. Zleceniodawca.

Badania zlecił l§oj*wódłki lnsp*ktarat Nadzoru 8udowlanegc w Krakowie, ul- Przy Rondrie
6, 31-547 Kraków, numer NlP: 676-20-83-370 i ryrko on ma prawo uzyskać ułyniki
PrzeProwadzonych badań zawań€ w niniejszym załączniku i może je udostępniać innym
podmiotam oraz dysponcwać nimiwedług wtasnego uznania.
Firma LTB zachow*je 1 egz. niniejseego załącznika jako archiwalny - bez prawa wglądu osćb
{rzecich.

Niniejszy załącznik składa się z dwtlnastu stron ponumerowanych ad ŁlL? da 1żłLż.
Sla zachowania kompletnej inforrnaeji niniejszy załącznik moźna powielać jedynie w calości.
flie należy powiel*ć i rozp*wsaechniać pojedynczych stron załącznika, Arkuszę pomiarłwe
sPcrządzone w crasie badań i porniarów pnechowywane są razem z oryginałem załącznika
w archiwum LTB,

ż, Cel badań.

Celem badań jest sprawdlenie wybranych parametrów dostarczonej próbki. Wyniki badań
odnoszą się tylko do prredstawionego do badań egzemplarua wyrobu iwarunków w których
PrzePrcwadzcno badania, Za zawarte w rałączniku wyniki i informacje odpowiada wyłącznie
Leboratorium,

3. Zakres badań eleryrentów stolarki bud*wlanej;
a. Przepu§zczalnoŚĆ powietrra w*dług PN-EN 1026:200tr, ciśnienie dod*tnie,
b. przepu§zczalnłŚĆ pcwietrra według PN-Elrł ].§26:t001. ciśnienie ujemne,
.. wadoszczelngść według PN-§l.',l 1§ż7;2§S1, met§da A,
d. odpornoŚĆ na obciążenie wiatrem według PN-EN ].ż2].3.:20s1, ciśnienie dodatnie,
e. odpornoŚĆ na obciążenie wiatrem według PN-EN 1ż211:20§1, ciśnienie ujemne,
f. odpornoŚĆ na obeiążenie wiatrem według PN-EN 12211:2001, powtarzalna próba

ciśni*niowa,
g. przepuszczalnoŚĆ powietrea wedlug PN-EN 1S26:2SS1, ciśnienie dodatnie, pa

badaniu odpornaści na obciążenie wiatrem,
h. przepu§zcłalnaŚĆ powietrza wedtug PN-EN 1.02§:20§]., ciśnienie ujemne, po badaniu

odpornaści n* obciążenie wiatrem,
i. odporn*ŚĆ na obciążenie wiatrem według Pr*-rN 1ż?13:2s01, badanie

bezpieczeństwa.
Badania próbki nr 1 wykonali Panowie: Tadeusz Pawlik, Andrzej śnieżek.
Ą. Urządzenie pamiarowe-

Pomiary przeprowadronc przy użyciu szafy porniarowej firrny ,,Schult*n". §pgsćb
mocowania prÓbki w komcrze powietrłno * deszcegwej przedstawionc na str. 3/12
ni n iejszego załącznika,

5. Przednniot badań.

Przednriotem badań jest okno pobrane pfier Zleeeni*daweę pruy rówfioćż€§nyrfi
sPorządzeniu protokolu pcbrania próbki nr 1 z dnia 18 fiarca 2016 u sprredawcy NIWA
§tanisław 6łuc §p. J. 34-234 Osiełee 777, w Filii 34-1"CI0 Tomice, ul, Wadowicka 38, przyjęte
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Prećr Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. l o,o, przy równofzesnym sporządaeniu
protokołu przyjqcia próbki nr 093lB-2S16,

Pobrane gkng zostało wyprodukowane przeu Fabryka Okien DAKO 5p. z o.o. 33-300 }lowy
§ątz, Al. Piłsudskiego 88, numer NlP: 7341000714. Okno wykonane u twotlywą §ztucżnego w
systemie DPB-73+ o wyrniarach 1700x1000.

5.]" MateriaĘ sktadowe próbki nr 1.

5"2 Opis próbki nr 1,

Okno jednorzędnwe, dwuskrrydtowe, z€ siupkiem stałym. Skrzydło lewe i prawe
wYPcsaŹone w okucie gbwiedniowe z funkeją rozwieraną iuchylną, Okna wykanan€ I
twardega pvc barwłone8o w masie z okleiną dwustronną w kolorze złoty dąb,

a. 6łówne wymiary;
Szerokość: 1700 mm, wysokość: 1SOł mm.
Powierzchnia: 1,70 m2,

b. Długość linii styknwej:6,88 m.
{. Ramy oŚcieżnicy i skrzydeł rostały połączone w narożach p§przez zgrranie profili

uciętych pod kątem 45'.
d. Przekrój złożenia ościeżnicalskrzydło enajduje się na stronie §/lż, pęekroj złożenia

skrzydło/stupek stały * na stronłe 6/L2 niniejszego :ałącznika.
e. Llszczelka przylgowa wewnętrzna izewnętrzna ciągla.
f. Otwory odwadniające w|otowe w ośeieżnicy podłużne o wymiarach 30 mnnlfr5l4 szt"

w cdstępie 60 mm od wewnętrznyeh krańców wrębu ościeżnicy; otwory wylotowe
podłuźn* o wymiarach 30 mm/65l3 szt, o asiach przest"lniętych o 80 rłm wrględerł
osi otwarów wlotowych. Stwory *dprężające wlotpwe w ościeżnicy okrągłe a
wymiarach $5/8 szt. w odstępie 35 mrn od wewnętrznych krańców wrębu ościeźnicy.
stwory odwadniające skrzydła 4 szt. {żxłsat.} o wyrniarach 28 mrnlf,s. otwory
odpowi*treające skrzydła 4 szt. {Zxżset.} n wyrniarach 2§ mmlfi§,

\,\

Ę

Nłzwa sy§temu, stssowana przez dawcq sy§t€rnui
BRUGMANN AD

L.p. NażW,] elsrnentu oznaczenie
wg dekumentaeii

oznacrenie
na ełemenrie wyrobu

1. C5i, lt ;rlt(.l !0 i.],,.,!.] BF33 z §Y§rEM anuenłłtt* Ho 1221 1ir§15
0O:43

5krzydlo Ho 182,209 nitl o:naczony

Słupek stały llo 302 nie oznacz§ny

\A;z moc ri lenip oiciez n icy V§ 1120 nić.jostępne

ą Wzmocnienie skreydłł Y5 iL].ri łl}i]dC5tępne

6. Wu mocnienic slupka ltałego Brak danych n ir:dostępne

l,r 5tw a pr zv:,:r,,|,.owa Brak danych nie oznaczony

I jszczrlka 1;rlyszyhoiva Br,:k iiallych łie o:naczony

9 Uszczeik.l J;rzylgowa Brak danych nie ou naczony

10. Szybv respclone 8rak danych

o grubości 24 mm, wyprodukowłne przez
firrnę PlLKiN§ToN " l(RĄ{ÓW, ornBcżone

żń§kiem B i napi9em n3 raIr1.e PlLK|fiiGT§N
|6P 03 28-10-2015 13:32 26126l2a

PłtKlN€TsN łN§ULl6l+T TERM,,pAxs"
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8, Skucia {irnny MACO, Rozmiesuezenie elementów okucia podaje srkic na §tr, 4/1ż.

Moccwanie próbkivy komorze powietrzno - deszezowej
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Odla§łOść między dociskaml maksyrna|nie 70t} mm
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Rozmieszczenie elementów okucia.

a] jl l i.-'- |

i_a l
ltrl

Hl lnl

],, Zawiłs gćrny.
2. żaczep obwodowy,
3. Zaclep narożnika przeciwwyważeniowego.
4, Docisk.
§. Zawias dolny,
6, Zacz*p uchyłu skrrydła.
V. Zaczep rasuwnicy ruchcmego slupka.
8. Zacrep uchyłu skrzydła przeciwrryważeniowy.
9. Zaczeppneciwwyważeniowy,
tB. Zaezep mikrouchyłu,
1l.. Zaczep blokady błędnego połoźenia klemki,
12. Zaczep stopniowania uehyłu,

3łr. Ą / 12
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Przekrój zlożenia ościeznica/skrzydło System profili:
DPB-73+
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Przekrój złożenia
skrzydłolslupek stały

§Ystern profili:
DPB_73+

{
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UWAGA: Rysunek rna charakter wyłąclnie poglądowy
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6. Wynikibadań.

Ę

T
I

I

1

l850l850r

Próbka nr 1

0dpornośc na obciążenie wiatrenr. Nornra badawcza PN-EN 12211

Właściwość, wielkość,
miara

Ugięcie czoiowe względne słupka

5łu pe k
ciśnienie Ciśnie*ie

Ciśnienię próbne
P1 80§ Pa

A,B,C
D,E,F

ut7Ą6 1/1986

fiśnienie próbne
Pż 400 Pa

Powtarzalna próba ciśnieniowa Brak uszkodzeń

Ciśnienie próbne
P3 1200 Pa

Badanie bezpieczeństvra Brak uszkodzeń

przemieszczenie czołowe B C D I F

dorJatnie o,2a a,]6 0,33

u_jernne 0,18 0,69 0,33

Przyró§t
przepuszczalności

powietrza po
powtarzalnej próbie

ciśnieniowej

Maksymalna
przepuszczalność

przed
obciążeniem

Maksymalna
przepuszczalność

po obeiążeniu

Preyrost prz*płszczalnoścł

zmierzony
dopuszczony w

klasie 4

1.56
m'/h.m'

1,53
m'7h.m2

_0,03

m37h-mż

0,6
m3lh,m?

0dpnrność na obciążenie wiatrem * ciśnienie próbne dla klasy 2 wynosi800 Pa.
Ugięcie ramy dla klasy C wynosi{U3§0

Str. 7 l 12
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Próbka nr 1

Wodoszczeiność, metoda badania w5 PN-[N 1027:2001

M€tłda
nBtry!kiw6nia llość dysz

średnia ilość
natrysku na
każdą dyszę

Ciśnienie próbne
zamiereone

Czas
przeniknięcia

wady prly
ciśnienłu

A J 2llmin 900 Pa
1 min
150 Pa

P

-"N

Meioda bacjanra ]A Oo*'orrfr
_ ,_,_-__J_._.._-_

Temperatura powiei
Ternperatura wasly

:rła 20 oe

17 0c
Wilgotność względna

35%
§iśnienie, atrnosf*rycłne

97 [kPa}Urzącaelld W.e.n!Ąa! yjne; brak

Kondycjonowanie
v

Otlvareie i zamknięcie skr:ydeł
v

lmpr.rls ciśntenia
próbnego
990 [Pal

x

ciśnienie
próbne

p

IPa]

Czas
natryski-

wania

{min}

Wynik, czas
przenikn ięcia

Imin]

miejsc przenikania wody

0 15 brak przeniku
50 :] brak przeniku
100 5 brak przerriku
150 ) 2 min
200 5

250 c

300 5

450 5

60l) 5

75n

900 5

1050 rJ
120l]

1350 5

1500 5

1650 5

1800 5

1950 5

Str, 8 / 12
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Próbka nr 1

Prłepuszczalno§c powietrza, metoda badania wg PN-tN 1026
właśriłcość

wietkOść
rni616

Pnepuszctalnośc w warunkach
normalnych [' ilC pLr!i ii ;] i ]l{l,;r' p r:ei lc lc nł

f,iśnienie
próbne

?rzY
ciśnieniu
próbnym
dodatnim

PrlY
ciśnieniu
próbnym
ujemnyrn

średnił
lVa 1mŻ

powierrchni
Na 1 m linii
stykowej

Na 1m'
powierrchni

pny
ciśnieniu

100 Pa
Or*

Ni 1mliłłi
styk§wei

prrY
ciśnieniu
10o Pg
Or*

IPa l Im'lt l Im'/t ] Im'lł,] lm3l{h.m'l] imul{h.m}} Im3/{tr.m2}l {m!/{n,m}}

50 ],!]ń 1,12 1,84 1,il8 a,27 j,?2 0,4ż
10r] ż,76 2,69 2,}3 1.60 0,40 1,6t) 0,40

150 ],46 J,f] 2, {rij 0,51 1,57 !j, j9

Ą ,.).Ą d 11 4, iB ł,Ąó 0,61 1,55 0,38

ż5ó 4.,q i ą,7a .1,81 a,7a 0,1s

3Nii
\.:',|,) Ęf1 5,36 j, 1:) 0,ł8 1, !.] !ł,3J

450 7.i/ 8,62 ńan 4,06 1,00 1,,49 0,3 7

6ijil {] i.. ] a a1 8,73 5,14 !,t l 1 rii 0,]8
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V . Zestawienie tabelaryczne wyrlików badari.

_\J.
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Obiekl badany
Ngrma

badarłlrza
właściwość

Wynik badania
§rena zgodności

svmbol norm/wynik oceny

Deklarowang właściwośei
użytkowe na Ętykielłe

okna

Pli;bk.i nl l

B.170i], iJ- t0|l0

PN-El{
13żlt

Odparność na
obciążenie wiatrem
CiśBi*nle próbne

P1 8§o Pa
Ugięcie słupka

ciśnienie ,,+" 3.117Ą6
eiśnienie,,-" LlL986

FN-EN 1ź?i0
§rłr pkt. 4.ł. NormY
PN-§N 143§1-1+A1

Klasa C2

PN-EliI 12ź10
oraz pkt, 4.?" N§rrny
Pł*-ĘN 14351-].+A1

|(lasa C2

pl{_Ehi

10ż7

wodoszczelność

§rcretne do różnicy
riśnieli
1§0 Pa

pN.EN 1żż08
arar pkt. 4.5. Normy
PN-EN 1a3§1,1+A1

Nieosłonięte

l{lasa 3A
{1§0 Pa}

pN-EN 12208
orae pkt.4.5. Normy
PN-EN 14351-1+A1

Ni€o5łonięte

lfie§a 7A
{3t§ Pa}

Ff{_EN

10ż6

Pnepusrczalność
powietna pny
różnicy ciśnień

1@ Pa:

1,60 mi/h.rnl
|ub

1,53 m3&.m

PN_EN 1?207
orar pkt.4.14. Normy

pN_FN 14351_1+A1

t$mał
(Max, ciśnĘnie próbne 600 Pa)
Referencyina przepusrcu alłość

powietrra prrY 10o p3:

3 m'/h.mt|ub o,75 m!h.m

PN_EN 12207
orau ptt.4.14. Narmy

PN-€N 14351-1+41

Xlasa 3

\łyniki ba11.:rj ocincszą 5|q jlJynle ijo badłne1 lrollki iił3rL]nkcrv bae]ania

Str. ]"0 / 1?
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Koniec załqcłnik€.
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