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1. PRZEDMIOT APROBATY
1.1. Postanowienia ogólne
Przedmiotem Aprobaty Technicznej ITB są drewniane drzwi wewnętrzne systemu
PLATINIUM, produkowane przez firmę P.W. DREWNO-HURT Ryszard Roczniak, Zarzecze,
ul. Mickiewicza 155, 37-400 Nisko.
Aprobata Techniczna obejmuje wewnętrzne drzwi systemu PLATINIUM w odmianach:
a) wewnątrzlokalowe rozwierane (rys. 1 ÷ 6) - jednoskrzydłowe, przylgowe lub bez przylgi,
lewe lub prawe, pełne lub przeszklone, z ościeżnicą drewnianą, z materiałów drewnopochodnych lub stalową, o wymiarach skrzydła (szerokość x wysokość) 600 ÷ 1050 x
2020 ÷ 2100 mm,
b) wewnątrzlokalowe przesuwne (rys. 7 ÷ 10) - jednoskrzydłowe, pełne lub przeszklone, lewe
lub prawe, montowane w kasetach typu „LEON” (wg AT-15-8247/2009), o wymiarach
skrzydła (szerokość x wysokość) 600 ÷ 1050 x 2020 ÷ 2100 mm.
Przedmiotem obrotu mogą być kompletne drzwi, skrzydła drzwiowe albo ościeżnice
drewniane lub z materiałów drewnopochodnych.
Wymagane właściwości techniczne drzwi podano w punkcie 3.
1.2. Drzwi wewnątrzlokalowe rozwierane systemu PLATINIUM
Ramiaki skrzydeł drzwiowych, o wymiarach 120 ÷ 200 x 38 ÷ 40 mm, wykonane są z płyty
MDF gęstości nie mniejszej niż 600 kg/m3 lub z litego drewna iglastego gęstości nie mniejszej niż
350 kg/m3 i płyty HDF gęstości nie mniejszej niż 800 kg/m3. Skrzydła pełne mają poprzeczki,
o wymiarach 50 ÷ 90 x 20 ÷ 40 mm, wykonane z płyty MDF gęstości nie mniejszej niż
600 kg/m3. Przekroje ramiaków i poprzeczek pokazano na rys. 3.
Płyciny drzwi pełnych wykonane są z płyty MDF grubości

4 ÷ 8 mm i gęstości nie

3

mniejszej niż 600 kg/m .
Drzwi przeszklone mają szyby bezpieczne pojedyncze, osadzane we wrębach ramiaka.
Powierzchnia skrzydła drzwiowego może być wykańczana fornirem naturalnym lub
modyfikowanym, folią polipropylenową, folią finisz lub PVC.
W drzwiach systemu PLATINIUM stosowane są ościeżnice:
- o przekrojach zgodnych z rys. 4 i 5, wykonywane z litego klejonego warstwowo drewna
iglastego gęstości nie mniejszej niż 350 kg/m3 lub z płyty MDF gęstości nie mniejszej niż
600 kg/m3 albo z płyty wiórowej gestości nie mniejszej niż 520 kg/m3,
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- stalowe o przekrojach zgodnych z rys. 6, wykonane z blachy o grubości 1,2 ÷ 1,5 mm,
firm BKT (AT-15-8304/2010), Porta KMI Poland (AT-15-7122/2011), Stalprodukt (AT-157123/2011), Zakpol (AT-15-7506/2010), REMUS (AT-15-8663/2011) lub KAMBIS (AT-154469/2008),
We wrębie ościeżnic może być umieszczona uszczelka z TPE np. firmy Inter Deventer.
Ościeżnice mogą być wykończone powierzchniowo fornirem naturalnym lub modyfikowanym,
powłoką lakierową lub akrylową, folią polipropylenową, folią finisz lub PVC.
Elementy skrzydła i ościeżnic drewnianych lub z materiałów drewnopochodnych są
sklejane za pomocą kleju klasy trwałości co najmniej D3 wg PN-EN 204:2002.
Drzwi są wyposażone w:
a) dwa lub trzy zawiasy czopowe dwu- lub trójskrzydełkowe, spełniające wymagania PN-EN
1935:2003/AC:2005,
b) zamek zapadkowo-zasuwkowy z wkładką lub bez wkładki spełniający wymagania PN-EN
12209:2005/AC:2006,
c) klamki z tworzywa sztucznego, aluminiowe, mosiężne lub ze stali nierdzewnej, z szyldem
podłużnym lub dzielonym, spełniające wymagania PN-EN1906:2003,
oraz dodatkowo mogą być wyposażone w zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy łazienkowy, kratkę lub tuleje wentylacyjne.
1.3. Drzwi wewnątrzlokalowe przesuwne systemu PLATINIUM
Ramiaki skrzydeł drzwiowych, o wymiarach 120 ÷ 200 x 38 ÷ 40 mm, wykonane są z płyty
MDF gęstości nie mniejszej niż 600 kg/m3 lub z litego drewna iglastego gęstości nie mniejszej niż
350 kg/m3 i płyty HDF gęstości nie mniejszej niż 800 kg/m3. Skrzydła pełne i przeszklone mają
poprzeczki, o wymiarach 50 ÷ 90 x 20 ÷ 40 mm, wykonane z płyty MDF gęstości nie mniejszej niż
600 kg/m3. Przekroje ramiaków i poprzeczek pokazano na rys. 9.
Płyciny drzwi pełnych wykonane są z płyty MDF grubości 4 ÷ 8 mm i gęstości nie
mniejszej niż 600 kg/m3.
Drzwi przeszklone mają szyby bezpieczne pojedyncze, osadzane we wrębach ramiaka
i poprzeczek.
Powierzchnia skrzydła drzwiowego może być wykańczana fornirem naturalnym lub
modyfikowanym, folią polipropylenową, folią finisz lub PVC.
Skrzydła drzwiowe zawieszane są do wózków jezdnych prowadnicy, zgodnie z rys. 10,
umieszczonych w kasetach typu „LEON” zgodnych z AT-15-8247/2009.
Otwór drzwiowy w kasecie typu „LEON” może być wykańczany opaskami z płyt MDF
grubości co najmniej 10 mm i gęstości nie mniejszej niż 600 kg/m3.
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Drzwi są wyposażone w uchwyt muszlowy lub gałkę.

2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA
Drzwi objęte niniejszą Aprobatą Techniczną są przeznaczone do stosowania w budownictwie użyteczności publicznej i mieszkaniowym, jako drzwi wewnątrzlokalowe.
Z uwagi na właściwości funkcjonalno-wytrzymałościowe drzwi wewnątrzlokalowe rozwierane systemu PLATINIUM mogą być stosowane w warunkach odpowiadających 1 klasie
wymagań wg PN-EN 1192:2001, tj. w warunkach pracy lekkich. Drzwi przesuwne systemu
PLATINIUM mogą być montowane w kasetach typu „LEON” spełniających wymagania AT-158247/2009.
Stosowanie drzwi objętych Aprobatą Techniczną powinno odbywać się na podstawie
projektu technicznego obiektu, opracowanego z uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów (w szczególności Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - DzU
Nr 75 z 2002 r., poz. 690, z późniejszymi zmianami). Wbudowanie drzwi, ich montaż i konserwacja powinny być zgodne z instrukcją producenta, dostarczaną odbiorcom z każdą dostawą
wyrobów.

3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA
3.1. Materiały
3.1.1. Drewno. Do wykonywania elementów drewnianych drzwi powinno być stosowane
drewno iglaste o gęstości nie mniejszej niż 350 kg/m3.
Jakość drewna powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 14221:2007. Wilgotność
drewna powinna wynosić 8  15 %.
3.1.2. Półfabrykaty z drewna klejonego warstwowo. Półfabrykaty z drewna klejonego
warstwowo powinny być wykonywane z materiałów spełniających wymagania p. 3.1.1 i 3.1.5. oraz
powinny być zaklasyfikowane do klasy formaldehydu E1 wg PN-EN 13986:2006.
Połączenia drewna na długości powinny być wykonywane przy zastosowaniu złączy
klinowych wg PN-B-10087:1996.
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Wilgotność poszczególnych warstw drewna w półfabrykacie klejonym warstwowo nie
powinna być większa niż 15 %. Różnica wilgotności drewna między poszczególnymi warstwami
w obrębie przekroju półfabrykatu nie powinna być większa niż 2 %.
Warstwy drewna w półfabrykacie powinny być dokładnie sklejone. Spoiny powinny być ciągłe
i

szczelne

(wypełnione

klejem).

Warstwowe

połączenie

drewna

nie

powinno

ulegać

rozdzieleniu po spoinie podczas rozszczepienia próbek o długości 5 cm za pomocą klina lub
szerokiego dłuta.
Średnie wytrzymałości półfabrykatów na ścinanie przy ściskaniu nie powinny być mniejsze
niż:
- 7,0 MPa po 7 dniach sezonowania próbek w klimacie normalnym (klimat normalny wg PNISO 554:1996 i PN-EN 205:2005 to temperatura +20 C  2 C i wilgotność względna powietrza 65  5 % lub temperatura +23 C  2 C i wilgotność względna powietrza 50  5 %),
- 2,0 MPa po 7 dniach sezonowania próbek w klimacie normalnym i 4 dniach moczenia
w wodzie o temperaturze +20 C  2 C.
3.1.3. Płyty MDF i HDF. Elementy skrzydeł drzwiowych i ościeżnic powinny być wykonywane
z płyt typu HDF lub MDF, grubości i gęstości zgodnej z p. 1, spełniających wymagania PN-EN
622-5:2010 dla płyt ogólnego przeznaczenia użytkowanych w warunkach suchych.
Płyty MDF i HDF powinny być zaklasyfikowane do klasy formaldehydu E1 wg PN-EN
13986:2006.
3.1.4. Płyty wiórowe prasowane. Płyty wiórowe prasowane stosowane w drzwiach,
grubości i gęstości zgodnej z p. 1, powinny spełniać wymagania PN-EN 312:2011 dla płyt typów
P1 lub P2 oraz powinny być zaklasyfikowane do klasy formaldehydu E1 wg PN-EN 13986:2006.
3.1.5. Kleje. Do sklejania ramiaków, łączenia płyt okładzinowych z ramiakami i wypełnieniem oraz elementrów ościeżnic drewnianych powinny być stosowane kleje wodoodporne,
spełniające wymagania klasy trwałości co najmniej D3 wg normy PN-EN 204:2002.
3.1.6. Szyby. Do szklenia skrzydeł drzwi powinny być stosowane szyby spełniające
wymagania ZUAT-15/III.16/2007, dopuszczone do obrotu.
3.1.7. Ościeżnice stalowe. Stalowe ościeżnice powinny być zgodne z p. 1.
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3.1.8. Powłoki malarskie i lakierowe oraz pokrycia fornirem, folią PVC lub folią finisz
(papierową). Do wykonywania powłok malarskich i lakierowych należy stosować materiały
wykończeniowe pozwalające na uzyskanie powłok gładkich, bez smug, zacieków, obcych
wtrąceń, spełniających wymagania podane w ZUAT-15/III/16/2007.
Przyczepność powłok do podłoża powinna odpowiadać stopniowi 0 lub 1 wg PN-EN ISO
2409:2008.
Pokrycia skrzydeł lub ościeżnic drzwi, wykonane z forniru, folii z PVC lub finisz
naklejanych na płyty MDF albo HDF powinny być odporne na zarysowanie, a ich przyczepność
do podłoża, sprawdzona wg PN-EN 311:2004, nie powinna być mniejsza niż 0,6 MPa – w przypadku zniszczenia próbki w obrębie podłoża lub nie mniejsza niż 1,0 MPa – w przypadku
zniszczenia próbki w obrębie połączenia okleiny z podłożem.
3.2. Okucia i zamki
Stosowane okucia i zamki powinny być zgodne z p. 1. Okucia zastosowane w drzwiach
powinny spełniać wymagania norm: PN-EN 1935:2003/AC:2005 – zawiasy, PN-EN 12209:
2005/AC:2006 – zamki, PN-EN 1906:2003 - klamki drzwiowe wraz z tarczami, PN-EN
1303:2007/AC:2008 – wkładki bębenkowe. Okucia powinny być dopuszczone do obrotu.
3.3. Wykonanie
Jakość wykonania i wykończenia drzwi powinna być zgodna z wymaganiami ZUAT15/III.16/2007 – w przypadku drzwi rozwieranych oraz ZUAT-15/III.15/2005 – w przypadku drzwi
przesuwnych.
3.4 Właściwości techniczne drzwi
3.4.1. Wymiary. Wymiary drzwi powinny być zgodne z p. 1. Odchyłki wymiarów skrzydeł
drzwiowych powinny być zgodne z wymaganiami PN-EN 1529:2001 dla klasy tolerancji 2.
Odchyłki wymiarów ościeżnic powinny spełniać wymagania podane w ZUAT-15/III.16/2007.
3.4.2. Kształt skrzydła (prostokątność i płaskość). Kształt skrzydła, określany prostokątnością naroży oraz płaskością brzegów i naroży skrzydła, powinien spełniać poniższe
wymagania:
- odchyłki prostokątności naroży powinny mieścić się w zakresie odchyłek dopuszczalnych
dla klasy tolerancji 2 według PN-EN 1529:2001,
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odchyłki od płaskości ogólnej powinny mieścić się w zakresie odchyłek dopuszczalnych
dla klasy tolerancji 3, zaś od płaskości miejscowej – dla klasy 1 według PN-EN
1530:2001.
3.4.3.

Odporność

na

wielokrotne

cykliczne

otwieranie

i

zamykanie.

Drzwi

wewnątrzlokalowe, po wykonaniu 10000 cykli otwierania i zamykania skrzydła (tj. dla klasy
wytrzymałości 2 wg PN-EN 12400:2004), nie powinny wykazywać uszkodzeń i nieprawidłowości
w działaniu. Skrzydło drzwi powinno się poruszać bez zacięć i zahamowań w ruchu. Uszczelki
w drzwiach rozwieranych powinny na całej swej długości przylegać do odpowiednich powierzchni,
zgodnie z założeniami konstrukcyjnymi. Badanie wykonane w procedurze aprobacyjnej, nie objęte
wstępnym badaniem typu i badaniami gotowych wyrobów.
3.4.4. Prawidłowość działania i wartości sił operacyjnych. Skrzydło drzwi rozwieranych
przy otwieraniu i zamykaniu powinno się poruszać bez zacięć i zahamowań w ruchu. Po zamknięciu drzwi uszczelki powinny przylegać na całej swej długości do odpowiednich powierzchni,
zgodnie z założeniami konstrukcyjnymi. Zawiasy, klamki, zamki i inne elementy wyposażenia
powinny działać zgodnie z danymi producenta.
Wartości sił operacyjnych w przypadku drzwi rozwieranych nie powinny przekraczać
wartości podanych dla klasy 2 wg PN-EN 12217:2005.
Siła do pokonania tarcia początkowego drzwi przesuwnych o masie skrzydła do 50 kg nie
powinna przekraczać 30 N dla klasy 3 wg PN-EN 1527:2000.
3.4.5. Odporność na obciążenie statyczne pionowe, działające w płaszczźnie skrzydła.
Odkształcenia trwałe, zgodnie z wymaganiami PN-EN 1192:2001 dla klasy 1 odporności drzwi
rozwieranych (powstałe w wyniku obciążenia skrzydła siłą skupioną 400 N działającą w
płaszczyźnie skrzydła), zgodnie z PN-EN 947:2000, nie powinny przekroczyć 1,0 mm oraz
obniżyć właściwości funkcjonalnych i sprawności działania drzwi rozwieranych.
W drzwiach przesuwnych wieszaki, rolki jezdne, szyna jezdna i elementy mocujące,
zgodnie z PN-EN 1527:2000, powinny wytrzymać bez trwałego odkształcenia obciążenie
statyczne pionowe, równe ich dwukrotnej nośności nominalnej, przez okres nie krótszy niż
10 min.
3.4.6. Odporność na obciążenie statyczne działające prostopadle do skrzydła drzwi
przesuwnych. Odkształcenia trwałe, powstałe w wyniku obciążenia skrzydła siłą skupioną
Q = Q1 = Q2 = 200 N działającą prostopadle do płaszczyzny skrzydła drzwi przesuwnych, zgodnie z
ZUAT-15/III.15/2005, nie powinno obniżyć właściwości funkcjonalnych i sprawności działania
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drzwi przesuwnych. Obciążenie to nie powinno spowodować uszkodzeń drzwi, w tym zespołów
jezdnych i elementów zawieszenia skrzydła.
3.4.7. Wytrzymałość na skręcanie statyczne. Odkształcenie trwałe naroża, zgodnie
z wymaganiami PN-EN 1192:2001 dla klasy 1 wytrzymałości drzwi rozwieranych (powstałe
w wyniku obciążenia siłą skupioną 200 N), zgodnie z PN-EN 948:2000, nie powinno przekroczyć
2 mm oraz obniżyć właściwości funkcjonalnych i sprawności działania drzwi.
3.4.8. Odporność na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim. Odkształcenia trwałe, zgodnie
z wymaganiami PN-EN 1192:2001 dla klasy 1 wytrzymałości drzwi rozwieranych (powstałe w wyniku działania na skrzydła obciążenia udarowego o energii uderzenia 30 J), zgodnie z PN-EN
949:2000, nie powinny przekraczać 2,0 mm. Nie powinny występować uszkodzenia konstrukcji
drzwi oraz pęknięcia powłoki malarskiej skrzydła. Po badaniu drzwi powinny zachować
sprawność działania.
W drzwiach przesuwnych w wyniku działania na skrzydła obciążenia udarowego o energii
uderzenia 30 J nie powinny występować uszkodzenia konstrukcji drzwi oraz pęknięcia powłoki
malarskiej skrzydła. Po badaniu drzwi powinny zachować sprawność działania.
3.4.9. Odporność na uderzenie ciałem twardym. Średnia głębokość trwałych wgłębień,
zgodnie z wymaganiami PN-EN 1192:2001 dla klasy 1 wytrzymałości drzwi, powstałych po
uderzeniach z energią 1,5 J, zgodnie z PN-EN 950:2000, nie powinna przekraczać 1 mm, zaś
wartość maksymalna nie powinna przekraczać 1,5 mm. Wartość średnia średnic tych wgłębień nie
powinna przekraczać 20 mm. Mogą występować pojedyncze uszkodzenia powłoki malarskiej.
Odkształcenia trwałe powinny być słabo widoczne przy obserwacji w świetle rozproszonym
z odległości 5 m.
3.4.10. Odporność na wstrząsy. Drzwi rozwierane, wewnątrzlokalowe powinny być
odporne na wstrząsy nie wykazując uszkodzeń ani obniżenia właściwości funkcjonalnych po
wykonaniu, wg PN-B-06079:1988, 50 cykli badawczych dla klasy wytrzymałości 2 wg PN-EN
1192:2001. Uszczelki powinny na całej swej długości przylegać do odpowiednich powierzchni,
zgodnie z założeniami konstrukcyjnymi.
Drzwi przesuwne powinny być odporne na wstrząsy nie wykazując uszkodzeń ani obniżenia
właściwości funkcjonalnych, po wykonaniu 50 cykli badawczych przy obciążeniu wywołującym
wstrząsy równym 20 N.
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3.4.11. Emisja formaldehydu. Emisja wolnego formaldehydu z drzwi nie powinna
przekraczć 120 µg/m3.
3.4.12. Oznakowanie. Każde drzwi powinny mieć etykietę zawierającą co najmniej
następujące informacje:
- nazwę producenta,
- nazwę (symbol) wyrobu,
- rok produkcji,
- numer Aprobaty Technicznej ITB AT-15-8844/2012.

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT
Drzwi objęte Aprobatą powinny być pakowane pojedynczo lub na paletach w kompletnym
zestawie elementów składowych, zgodnie z normą PN-B-05000:1996, z dołączoną instrukcją
wbudowania. Opakowania powinny zabezpieczać wyroby przed uszkodzeniami mechanicznymi
i odkształceniami. Wyroby powinny być przechowywane i transportowane zgodnie z normą
PN-B-05000:1996.
Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca co najmniej dane
z oznakowania oraz:
- numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności,
- znak budowlany.
Sposób oznakowania wyrobów znakiem budowlanym powinien być zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (DzU nr
198/2004, poz. 2041).

5. OCENA ZGODNOŚCI
5.1. Zasady ogólne
Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (DzU nr 92/2004, poz. 881, z późniejszymi zmianami) wyroby, których
dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane przy
wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym ich właściwościom użytkowym
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i przeznaczeniu, jeżeli producent dokonał oceny zgodności, wydał krajową deklarację zgodności
z Aprobatą Techniczną ITB AT-15-8844/2012 i oznakował wyroby znakiem budowlanym, zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (DzU Nr 198/2004, poz. 2041) oceny zgodności drzwi PLATINIUM z Aprobatą Techniczną ITB AT-15-8844/2012 dokonuje producent, stosując system 4.
W przypadku systemu 4 oceny zgodności, producent może wystawić krajową deklarację
zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT-15-8844/2012 na podstawie:
a) wstępnego badania typu przeprowadzonego przez producenta lub na jego zlecenie,
b) zakładowej kontroli produkcji.
5.2 Wstępne badanie typu
Wstępne badanie typu jest badaniem potwierdzającym wymagane właściwości technicznoużytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu.
Wstępne badanie typu obejmuje:
a) prostokątność i płaskość skrzydeł,
b) wartości sił operacyjnych,
c) odporność na obciążenie statyczne pionowe, działające w płaszczyźnie skrzydła - w przypadku drzwi rozwieranych,
d) odporność na obciążenie statyczne, działające prostopadle do skrzydła w przypadku drzwi
przesuwnych,
e) wytrzymałość na skręcanie statyczne - w przypadku drzwi rozwieranych,
f) odporność na uderzenie ciałem twardym,
g) odporność na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim,
h) odporność na wstrząsy,
i) wydzielanie substancji niebezpiecznych.
5.3. Zakładowa kontrola produkcji
Zakładowa kontrola produkcji obejmuje:
1) specyfikację i sprawdzanie wyrobów składowych i materiałów,
2) kontrolę i badania w procesie wytwarzania oraz badania gotowych wyrobów wg p. 5.4,
prowadzone przez producenta zgodnie z ustalonym planem badań oraz według zasad
i procedur określonych w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji, dostosowanych do
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technologii produkcji i zmierzających do uzyskania wyrobów o wymaganych właściwościach.
Właściwości techniczne wyrobów składowych stosowanych w drzwiach systemu
PLATINIUM powinny być potwierdzone deklaracjami zgodności w przypadku wyrobów
podlegających wymaganiom ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (DzU Nr
92/2004, poz. 881, z późniejszymi zmianami), a w przypadku pozostałych wyrobów – świadectwami technicznymi (świadectwami zgodności) wydanymi przez producentów. Dokumenty te powinny obejmować: okucia, uszczelki, szyby, okładziny i wypełnienia nieprzezierne skrzydeł, półfabrykaty z drewna klejonego warstwowo lub z płyt MDF, kleje oraz kasety typu „LEON”.
Kontrola produkcji powinna zapewniać, że wyroby są zgodne z Aprobatą Techniczną ITB
AT-15-8844/2012. Wyniki kontroli produkcji powinny być systematycznie rejestrowane. Zapisy
rejestru powinny potwierdzać, że wyroby spełniają kryteria oceny zgodności. Poszczególne
wyroby lub partie wyrobów i związane z nimi szczegóły produkcyjne muszą być w pełni możliwe
do identyfikacji i odtworzenia.
5.4. Badania gotowych wyrobów
5.4.1. Program badań. Program badań obejmuje:
a) badania bieżące,
b) badania okresowe.
5.4.2. Badania bieżące. Badania bieżące obejmują sprawdzenie:
a) jakości wykonania,
b) odchyłek wymiarów,
b) oznakowania.
5.4.3. Badania okresowe. Badania okresowe obejmują sprawdzenie:
a) sił operacyjnych,
b) odporności na obciążenie statyczne, pionowe - w przypadku drzwi rozwieranych,
c) odporność na obciążenie statyczne działające prostopadle do skrzydła – w przypadku drzwi
przesuwnych.

5.5. Częstotliwość badań
Badania bieżące powinny być prowadzone zgodnie z ustalonym planem badań, ale nie
rzadziej niż dla każdej partii wyrobów. Wielkość partii powinna być określona w dokumentacji
zakładowej kontroli produkcji.
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Badania okresowe powinny być wykonywane nie rzadziej niż raz na 3 lata.
5.6. Metody badań
5.6.1. Sprawdzenie zastosowanych materiałów. Sprawdzenie zastosowanych materiałów
oraz wydzielania substancji niebezpiecznych należy wykonać zgodnie z ZUAT-15/III.16/2007
i porównać z wymaganiami podanymi w p. 3.1.
5.6.2. Metody badań drzwi. Badania właściwości techniczno-użytkowych drzwi należy
wykonać zgodnie z ZUAT-15/III.16/2007 i ZUAT-15/III.15/2005. Wyniki badań należy porównać
z wymaganiami podanymi w p. 3.3 i 3.4.
5.7. Pobieranie próbek do badań
Próbki do badań należy pobierać losowo, zgodnie z normą PN-N-03010:1983.
5.8. Ocena wyników badań
Wyprodukowane wyroby należy uznać za zgodne z wymaganiami niniejszej Aprobaty
Technicznej, jeżeli wyniki wszystkich badań są pozytywne.

6. USTALENIA FORMALNO – PRAWNE
6.1. Aprobata Techniczna AT-15-8844/2012 jest dokumentem stwierdzającym przydatność drzwi wewnętrznych systemu PLATINIUM do stosowania w budownictwie w zakresie
wynikającym z Aprobaty.
Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1, p. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (DzU Nr 92/2004, poz. 881, z późniejszymi zmianami) wyroby, których
dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane przy
wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym ich właściwościom użytkowym
i przeznaczeniu, jeżeli producent dokonał oceny zgodności, wydał krajową deklarację zgodności
z Aprobatą Techniczną ITB AT-15-8844/2012 i oznakował wyroby znakiem budowlanym, zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
6.2. Aprobata Techniczna nie narusza uprawnień wnioskodawcy wynikających z prze
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pisów o ochronie własności przemysłowej, a w szczególności obwieszczenia Marszałka Sejmu
Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo Własności Przemysłowej (DzU Nr 119, poz.1117).
Zapewnienie tych uprawnień należy do obowiązków korzystających z niniejszej Aprobaty Technicznej ITB.
6.3. ITB wydając Aprobatę Techniczną nie bierze odpowiedzialności za ewentualne
naruszenie praw wyłącznych i nabytych.
6.4. Aprobata Techniczna ITB nie zwalnia producenta drzwi wewnętrznych systemu
PLATINIUM od odpowiedzialności za właściwą jakość wyrobów objętych Aprobatą, a wykonawców robót budowlanych od odpowiedzialności za właściwe zastosowanie i prawidłową jakość
wbudowania.
6.5. W treści wydawanych prospektów i ogłoszeń oraz innych dokumentów związanych
z wprowadzaniem do obrotu i stosowaniem w budownictwie drzwi wewnętrznych systemu
PLATINIUM należy zamieszczać informację o udzielonej tym wyrobom Aprobacie Technicznej
ITB AT-15-8844/2012.

7. TERMIN WAŻNOŚCI
Aprobata Techniczna ITB AT-15-8844/2012 jest ważna do 23 lutego 2017 r.
Ważność Aprobaty Technicznej ITB może być przedłużona na kolejne okresy, jeżeli jej
Wnioskodawca lub formalny następca wystąpi w tej sprawie do Instytutu Techniki Budowlanej
z odpowiednim wnioskiem, nie później niż 3 miesiące przed upływem terminu ważności tego
dokumentu.
Koniec

INFORMACJE DODATKOWE
Normy i dokumenty związane
PN-B-03156:1997

Konstrukcje drewniane -- Metody badań -- Nośność złączy klejonych

PN-B-10087:1996

Okna i drzwi drewniane -- Złącza klinowe -- Wymagania i badania
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PN-ISO 554:1996

Normalne warunki atmosferyczne klimatyzacji i/lub badań -- Wymagania

PN-EN 204:2002

Klasyfikacja klejów termoplastycznych do drewna przeznaczonych do
połączeń niekonstrukcyjnych

PN-EN 311:2004

Płyty drewnopochodne -- Wytrzymałość na odrywanie warstwy
przypowierzchniowej -- Metoda badania

PN-EN 312:2011

Płyty wiórowe -- Wymagania techniczne

PN-EN 622-5:2010

Płyty pilśniowe -- Wymagania techniczne -- Część 5: Wymagania dla płyt
formowanych na sucho (MDF)

PN-B-06079:1988

Drzwi drewniane -- Metoda badania odporności na wstrząsy

PN-EN 572-5:1999

Szkło w budownictwie -- Podstawowe wyroby ze szkła sodowo-wapniowokrzemianowego -- Wzorzyste szkło walcowane

PN-EN 1191:2002

Okna i drzwi. Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie -- Metoda
badania

PN-EN 1192:2001

Drzwi -- Klasyfikacja wymagań wytrzymałościowych

PN-EN 1529:2001

Skrzydła drzwiowe -- Wysokość, szerokość, grubość i prostokątność -Klasy tolerancji

PN-EN 1530:2001

Skrzydła drzwiowe -- Płaskość ogólna i miejscowa -- Klasy tolerancji

PN-EN 12046-2:2001

Siły operacyjne -- Metoda badania -- Część 2: Drzwi

PN-B-05000:1996

Okna i drzwi -- Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-N-03010:1983

Statystyczna kontrola jakości -- Losowy wybór jednostek produktu do
próbek

PN-EN 947:2000

Drzwi rozwierane -- Oznaczanie odporności na obciążenia pionowe

PN-EN 948:2000

Drzwi rozwierane -- Oznaczanie wytrzymałości na skręcanie statyczne

PN-EN 949:2000

Okna i ściany osłonowe, drzwi, zasłony i żaluzje -- Oznaczanie odporności na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim

PN-EN 950:2000

Skrzydła drzwiowe -- Oznaczanie odporności na uderzenie ciałem twardym

PN-EN 951:2000

Skrzydła drzwiowe -- Metoda pomiaru wysokości, szerokości, grubości
i prostokątności

PN-EN 952:2000

Skrzydła drzwiowe -- Płaskość ogólna i miejscowa -- Metoda pomiaru.

PN-EN 12400:2004

Okna i drzwi -- Trwałość mechaniczna -- Wymagania i klasyfikacja

PN-EN 12217:2005

Drzwi -- Siły operacyjne -- Wymagania i klasyfikacja

PN-EN 1935:2003/

Okucia budowlane -- Zawiasy jednoosiowe -- Wymagania i metody badań

AC:2005
PN-EN 12209:2005/

Okucia budowlane -- Zamki -- Zamki mechaniczne wraz z zaczepami --

AC:2006

Wymagania i metody badań
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Płyty drewnopochodne do stosowania w budownictwie -- Właściwości,
ocena zgodności i oznakowanie

PN-EN 14755:2007

Płyty wiórowe wytłaczane -- Wymagania techniczne

PN-EN 15197:2007

Płyty drewnopochodne -- Płyty paździerzowe -- Wymagania techniczne

PN-EN 12365-1:2006

Okucia budowlane -- Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien,
żaluzji i ścian osłonowych -- Część 1: Wymagania eksploatacyjne
i klasyfikacja

PN-EN 1527:2000

Okucia budowlane. Okucia do drzwi przesuwnych i składanych. Wymagania i metody badań

PN-EN 14221:2007

Drewno i materiały drewnopochodne w wewnętrznych oknach,
wewnętrznych skrzydłach drzwiowych i wewnętrznych ościeżnicach -Wymagania jakościowe i techniczne

ZUAT-15/III.16/2007

Rozwierane drzwi wewnętrzne: wejściowe i wewnątrzlokalowe z drewna,
materiałów drewnopochodnych, tworzyw sztucznych i mebli, ogólnego
stosowania oraz o deklarowanej klasie odporności ogniowej i/lub
dymoszczelności

ZUAT-15/III.15/2005

Drzwi przesuwne, składane i wahadłowe

AT-15-8304/2010

Ościeżnice stalowe drzwiowe BKT SYSTEM

AT-15-7122/2011

Stalowe ościeżnice PORTA

AT-15-7123/2011

Ościeżnice stalowe drzwiowe STALPRODUKT-ZAMOŚĆ

AT-15-7506/2010

Stalowe ościeżnice drzwiowe ZAKPOL

AT-15-8663/2011

Stalowe ościeżnice drzwiowe "REMUS"

AT-15-4469/2008

Drzwi i ościeżnice stalowe KAMBIS

AT-15-8247/2009

Zestaw kształtowników LEON do wykonywania kaset drzwi przesuwnych

Raporty z badań i oceny
1. Opinia techniczna i badania aprobacyjne drzwi wewnętrznych, wewnątrzlokalowych z materiałów drewnopochodnych systemu DREWNO-HURT - nr 1255/11/Z00NK - Zakład Konstrukcji
i Elementów Budowlanych ITB
2. Raport z badań LK02-1255/11/Z00NK - Zakład Konstrukcji i Elementów Budowlanych ITB
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Rys. 1. Skrzydło drzwi rozwieranych, pełnych - widok i przekroje
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Rys. 2. Skrzydło drzwi rozwieranych, przeszklonych - widok i przekroje
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Rys. 3. Przekroje ramiaków i poprzeczki - przykładowe przekroje
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Rys. 4. Ościeżnice drewniane i z płyty wiórowej - przekroje
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Rys. 6. Ościeżnice stalowe - przykładowe przekroje
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Rys. 7. Drzwi przesuwne w kasecie typu "LEON" - widok
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Rys. 8. Skrzydło drzwi przesuwnych - widok i przekroje
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a) przekroje ramiaków
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Rys. 9. Przekroje ramiaków i poprzeczki - przykładowe przekroje
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Rys. 10. Szczegół zawiszenia drzwi przesuwnych

Seria: APROBATY TECHNICZNE
Egzemplarz archiwalny

A N E K S nr 2
DO APROBATY TECHNICZNEJ ITB
AT-15-8844/2012
Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (DzU
Nr 249, poz. 2497), na wniosek firmy:

VOSTER Ryszard Roczniak
Zarzecze, ul. Mickiewicza 155, 37-400 Nisko
do Aprobaty Technicznej ITB AT-15-8844/2012
stwierdzającej przydatność do stosowania w budownictwie wyrobów pod nazwą:

Drewniane drzwi wewnętrzne systemu

PLATINIUM
wprowadza się zmiany wyszczególnione na stronie 2 Aneksu.

DYREKTOR
Instytutu Techniki Budowlanej

Jan Bobrowicz

Warszawa, 12 lutego 2013 r.

Aneks nr 2 do Aprobaty Technicznej ITB AT-15-8844/2012 zawiera 2 strony

Aneks nr 2 do AT-15-8844/2012

str. 2/2

1. Zmienia się nazwa Wnioskodawcy Aprobaty Technicznej ITB AT-15-8844/2012 z:
P.W. DREWNO-HURT Ryszard Roczniak
na:
VOSTER Ryszard Roczniak
2. Zmienia się zapis z Aneksu Nr 1 do Aprobaty Technicznej AT-15-8844/2012 z:
Przedmiotem Aprobaty Technicznej ITB są drewniane drzwi wewnętrzne systemu
PLATINIUM firmy P.W. DREWNO-HURT Ryszard Roczniak, Zarzecze, ul. Mickiewicza 155,
37-400 Nisko. Drzwi są wykonywane w zakładach produkcyjnych: P.W. DREWNO-HURT
Ryszard Roczniak, Zarzecze, ul. Mickiewicza 155, 37-400 Nisko i ERKADO Zbigniew Kozłowski,
Chwałowice 156, 37-455 Chwałowice.
na:
Przedmiotem Aprobaty Technicznej ITB są drewniane drzwi wewnętrzne systemu
PLATINIUM firmy VOSTER Ryszard Roczniak, Zarzecze, ul. Mickiewicza 155, 37-400 Nisko.
Drzwi są wykonywane w zakładach produkcyjnych: VOSTER Ryszard Roczniak, Zarzecze,
ul. Mickiewicza 155, 37-400 Nisko i ERKADO Zbigniew Kozłowski, Chwałowice 156, 37-455
Chwałowice.
KONIEC

Seria: APROBATY TECHNICZNE
Egzemplarz archiwalny

A N E K S nr 1
DO APROBATY TECHNICZNEJ ITB
AT-15-8844/2012
Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (DzU
Nr 249, poz. 2497), na wniosek firmy:

P.W. DREWNO-HURT Ryszard Roczniak
Zarzecze, ul. Mickiewicza 155, 37-400 Nisko
do Aprobaty Technicznej ITB AT-15-8844/2012
stwierdzającej przydatność do stosowania w budownictwie wyrobów pod nazwą:

Drewniane drzwi wewnętrzne systemu

PLATINIUM
wprowadza się zmiany wyszczególnione na stronie 2 Aneksu.

DYREKTOR
Instytutu Techniki Budowlanej

Marek Kaproń

Warszawa, 01 marca 2012 r.

Aneks nr 1 do Aprobaty Technicznej ITB AT-15-8844/2012 zawiera 2 strony

Aneks nr 1 do AT-15-8844/2012

str. 2/2

1. Zmienia się zapis w akapicie pierwszym p. 1 Aprobaty Technicznej AT-15-8844/2012 z:
Przedmiotem Aprobaty Technicznej ITB są drewniane drzwi wewnętrzne systemu
PLATINIUM, produkowane przez firmę P.W. DREWNO-HURT Ryszard Roczniak, Zarzecze,
ul. Mickiewicza 155, 37-400 Nisko.
na:
Przedmiotem Aprobaty Technicznej ITB są drewniane drzwi wewnętrzne systemu
PLATINIUM firmy P.W. DREWNO-HURT Ryszard Roczniak, Zarzecze, ul. Mickiewicza 155,
37-400 Nisko. Drzwi są wykonywane w zakładach produkcyjnych: P.W. DREWNO-HURT
Ryszard Roczniak, Zarzecze, ul. Mickiewicza 155, 37-400 Nisko i ERKADO Zbigniew Kozłowski,
Chwałowice 156, 37-455 Chwałowice.
KONIEC

