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         SPECYFIKACJA TECHNICZNA ŚLUSARKI ALUMINIOWEJ  
  
  
1. OPIS KONSTRUKCJI  
  
1.1. Wymagania ogólne  
Dobór kształtowników, okuć, akcesoriów, elementów wchodzących w skład konstrukcji oraz 
sposób zamontowania  konstrukcji uwzględnia:  
- bezpieczeństwo pożarowe - w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia oraz odporności 
ogniowej,  
- ochronę przeciwdźwiękową pomieszczeń,  
- właściwości wytrzymałościowe,  
- wymagania ochrony cieplnej,  
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- wymagania dotyczące szczelności  
- wymagania dotyczące przepuszczalności powietrza,  
- aspekty odporności na korozję.  
  
Materiały stosowane do wykonania ślusarki aluminiowej powinny posiadać:  
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,  
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN.  
Konstrukcje wykonać kompletne z okuciami, uszczelkami i powłokami lakierowanymi 
proszkowo. Ponadto muszą być  całkowicie izolowane, pozbawione mostków termicznych, 
zapewnić kompensację wydłużeń termicznych, zdylatowane w miejscach występowania dylatacji 
budynku. Wszystkie połączenia i zakotwienia muszą być pewne i stabilne, pozbawione  
nierówności i szczelin na stykach. Należy zapewnić odprowadzenie wody z wnętrza konstrukcji 
oraz przewietrzanie za pośrednictwem systemowych rozwiązań.  
  
1.2.  Ściany osłonowe   
Jako referencyjny przyjęto system fasadowy lub inny równorzędny o parametrach nie niższych 
jak podano poniżej:  
na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium EN AW-6060 lub EN AW-
6063 wg   
PN-EN 573-3:2004, stan T6 wg PN-EN 515:1996; własności wytrzymałościowe wg PN-EN 755-
9:2002; tolerancje wg  PN-EN 12020-2:2004,  
b) szerokość profili słupowych i ryglowych 38 mm - zarówno od strony wewnętrznej, od strony 
zewnętrznej imitacja szklenia strukturalnego punktowego profil maksymalnie 3 cm, dotyczy to 
również drzwi i części otwieralnych (w tym przesuwnych i wysuwnych) w fasadach,  
c) odporność na obciążenie wiatrem: 1800 Pa, wg PN-EN 13116:2004,  
d) izolacyjność akustyczna min Rw = 37 do 53 dB wg PN-EN-20140-3:1999,   
e) infiltracja powietrza w klasie AE 1200 wg PN-EN 12152:2004,  
f) szczelność na przenikanie wody w klasie RE 1200 wg PN-EN 12154:2004,  
g) kolor profili oraz okuć wg zestawienia stolarki,  
h) powłoki lakierowane proszkowo powinny spełniać następujące wymagania:   
- grubość nie mniej niż 60µm oznaczana wg PN-EN ISO 2360:1998 lub PN-EN ISO 2808:2000,  
- twardość względna nie mniej niż 0,7 będąca ilorazem czasu tłumienia wahadła na badanej 
powłoce wg   
PN-EN ISO 1522:2001 do czasu tłumienia na płytce szklanej,  
- odporność na odrywanie od podłoża – stopień 0 oznaczana wg PN-EN ISO 2409:1999,  
- odporność na działanie mgły solnej - stan powłoki bez zmian po 1000 h działania mgły solnej 
oznaczana wg   
PN-EN ISO 7253:2000/Ap1:2001,  
- odporność na działanie cieczy – stan powłoki bez zmian po 1000 h działania wody 
destylowanej w temperaturze 23  
˚C i 40˚C, po 500 h działania roztworów 1% NaOH, 1% HCl, 1% H2SO4 , 5% CH3COOH oraz 
po 1000 h działania  
roztworów 0,1% NaOH, 0,1% HCl, 0,1% H2SO4 , 1% NH4OH, 3% NaCl - wg PN-EN ISO 
2812-1:2001,  
- lakiernia powinna udzielić przynajmniej 10 letniej gwarancji na niezmienność koloru,  
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i) należy zastosować profile o odpowiednio dobranej sztywności, tak aby ugięcie profilu 
aluminiowego nie przekraczało  
1/200 rozpiętości, lecz nie więcej niż 15mm oraz ugięcie żadnej krawędzi szyby zespolonej nie 
było większe niż   
8 mm,  
j) szklenie wg zestawienia stolarki,   
k) uszczelki powinny być wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM lub elastomeru 
termoplastycznego TPE,  
spełniające wymagania normy EN 12365-1:2003,  
l) okucia: ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego,  
m) wszystkie styki konstrukcji aluminiowej z konstrukcją stalową odizolować przekładką z PCV 
lub EPDM,  
n) kolor szklenia identyczny dla wszystkich elementów do potwierdzenia z architektem  
 
1.3. Okna strukturalne równolegle wysuwane  
Jako referencyjny przyjęto system fasadowy lub inny równorzędny o parametrach nie niższych 
jak podano poniżej.  
jest nowoczesnym systemem aluminiowym, służącym do wykonywania okna strukturalnego 
(równolegle wysuwnego,  
rozwiernego lub uchylnego) o szkleniu mechanicznym. Okno strukturalne mocowane jest w 
konstrukcję szkieletową systemu  
składającą się z profili aluminiowych słupów i rygli o przekroju skrzynkowym. 
Charakterystyczną cechą systemu jest  
możliwość stosowania okna zintegrowanego z profilami słupów i rygli otwieranego na zewnątrz 
w funkcji równolegle  
wysuwnej, rozwiernej lub uchylnej. Okno zaprojektowane jest w taki sposób, aby profile 
aluminiowe ramy skrzydła okiennego  
od strony zewnętrznej elewacji nie były widoczne, tak aby uzyskać efekt wizualny równej 
powierzchni od strony zewnętrznej.   
Kolejną cechą systemu jest dostosowanie konstrukcji do możliwości zamontowania w niej 
typowych, według standardów  
europejskich, okuć i mechanizmów nożycowych. Specjalny kształt profili aluminiowych futryny 
i skrzydła umożliwia szybki  
montaż mechanizmów nożycowych i okuć obwiedniowych. Ciężar i wymiary okna ograniczone 
są wytrzymałością  
stosowanych zawiasów nożycowych i w formie wytycznych są podane w dokumentacji 
systemowej. System daje możliwość  
wykonania okien równolegle wysuwnych, rozwiernych lub uchylnych na tych samych 
aluminiowych profilach futryny i  
skrzydła, zmieniając tylko okucia okna. Największe korzyści z tej unifikacji konstrukcji odnoszą 
firmy produkcyjne. Z  
mniejszej liczby różnych profili aluminiowych, akcesoriów i okuć mogą wykonać więcej 
rodzajów okien, co zmniejsza koszty  
produkcji.   
W oknie strukturalnym stosowane są szyby zespolone jednokomorowe, szyba wewnętrzna o 
grubości 6 mm bezpieczna lub  
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ze szkła hartowanego. Montaż szyb odbywa się poprzez przykręcanie aluminiowych listew 
dociskowych wkrętami ze stali  
nierdzewnej do profili skrzydła.   
Konstrukcję nośną stanowią słupy i rygle systemu dlatego też obliczenia statyczne, dobór profili, 
ich obróbkę i łączenie  
należy wykonywać identycznie jak dla systemu.  
  
a) kształtowniki aluminiowe wykonywane są za pomocą przeróbki plastycznej (wyciskania) ze 
stopu aluminium: EN AW- 
6060 (EN AW-6063) wg PN-EN 573-3, stan T66 (stan T6) wg PN-EN 515 (AlMgSi0,5 F22 wg 
DIN 1725 T.1), przy  
czym:  
- odchyłki wymiarowe kształtowników wg PN-EN 12020-2,  
- własności mechaniczne wg PN-EN 755-2 oraz spełniają wymagania PN-EN 755-1.  
b) powierzchnia kształtowników pokryta jest powłokami tlenkowymi anodowymi lub powłokami 
poliestrowymi  
proszkowymi, stanowiącymi zabezpieczenie przed korozją.  
c)  izolatory stanowiące dystans pomiędzy profilami nośnymi i dociskami wykonane są z 
tworzywa sztucznego HPVC.  
d) uszczelki, osadcze szyb lub wypełnień, wykonane są z kauczuku syntetycznego EPDM wg 
DIN7863.  
e) pola przezierne ściany osłonowej systemu przeszklone są szybami, dobieranymi w taki sposób, 
aby ściany osłonowe  
spełniały wymagania odpowiedniej klasy odporności wytrzymałości. Wypełnienia przezroczyste 
w oknie  
przeszklonym wykonywane są z:  
- szyba zewnętrzna gr. 6, 8 lub 10 mm,  
- ramka wewnętrzna: Argon (14-16 mm), uszczelnienie odporne na UV,  
- szyba wewnętrzna ze szkła odprężonego, półhartowanego lub laminowanego typu VSG 33.2 
(gr. 6,8 mm).  
f) elementy złączne stosowane do wykonywania połączeń, są wykonane ze stali nierdzewnej wg 
norm przywołanych w  
dokumentacji systemowej.  
  
1.4. Okna zewnętrzne  
Jako referencyjny przyjęto system lub inny równorzędny o parametrach nie niższych jak podano 
poniżej:  
g) na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium EN AW-6060 lub EN AW-
6063 wg PN-EN 573- 3:2004, stan T6 wg PN-EN 515:1996; własności wytrzymałościowe wg 
PN-EN 755-9:2002; tolerancje wg PN-EN  
12020-2:2004,  
h) wymiary profili :  
- głębokość zabudowy dla ramy i słupka wynosi : 74 mm,  
- głębokość zabudowy dla skrzydła okiennego : 83 mm,  
- szerokość widokowa profili : 52 – 77mm dla ościeżnicy dla słupka pionowego 71 – 102mm,  
i) odporność na obciążenia wiatrem według PN EN 12210 : 2001, konstrukcje w klasie C,  
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j) współczynnik przenikania ciepła: Uf=1,68-1,99 W/m2*K wg PN-EN ISO 10077-2:2005,  
k) izolacyjność akustyczna wg PN-EN ISO 140-3 min Rw = 30-44 dB dla okien szczelnych (bez 
szczelin infiltracyjnych),  
l) szczelność konstrukcji  
- przepuszczalność powietrza klasa 4 wg PN-EN 12207:2001,  
- wodoszczelność według PN EN 12208:2001 – klasa 4A, ciśnienie strumienia ∆p=150Pa dla 
okien ze szczelinami  
infiltracyjnymi,  
- wodoszczelność według PN EN 12208:2001 – klasa 6A, ciśnienie strumienia ∆p=250Pa bez 
szczelin infiltracyjnych,  
m) połączenia elementów wykonywać przy pomocy zagniatania lub skręcania  przy zastosowaniu 
systemowych  
elementów złącznych z dodatkowym klejeniem (jeżeli jest wymagane),  
n) kolor profili oraz okuć wg zestawienia stolarki,  
o) powłoki lakierowane proszkowo powinny spełniać następujące wymagania:  
- grubość nie mniej niż 60µm oznaczana wg PN-EN ISO 2360:1998 lub PN-EN ISO 2808:2000,  
- twardość względna nie mniej niż 0,7 będąca ilorazem czasu tłumienia wahadła na badanej 
powłoce wg PN-EN ISO  
1522:2001 do czasu tłumienia na płytce szklanej,  
- odporność na odrywanie od podłoża – stopień 0 oznaczana wg PN-EN ISO 2409:1999,  
- odporność na działanie mgły solnej - stan powłoki bez zmian po 1000 h działania mgły solnej 
oznaczana wg PN-EN  
ISO 7253:2000/Ap1:2001,  
- odporność na działanie cieczy – stan powłoki bez zmian po 1000 h działania wody 
destylowanej w temperaturze  
23˚C i 40˚C, po 500 h działania roztworów 1% NaOH, 1% HCl, 1% H2SO4 , 5% CH3COOH 
oraz po 1000 h działania  
roztworów 0,1% NaOH, 0,1% HCl, 0,1% H2SO4 , 1% NH4OH, 3% NaCl - wg PN-EN ISO 
2812-1:2001,  
- lakiernia powinna udzielić przynajmniej 10 letniej gwarancji na niezmienność koloru,  
p) należy zastosować profile o odpowiednio dobranej sztywności, tak aby ugięcie profilu 
aluminiowego nie przekraczało  
1/300 rozpiętości,  
q) szklenie wg zestawienia stolarki,  
r) elementy dodatkowe: aluminiowe wg wymagań jw., łączniki z aluminium lub stali 
nierdzewnej,  
s) uszczelki powinny być wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM lub elastomeru 
termoplastycznego TPE,  
spełniające wymagania normy EN 12365-1:2003,  
t) okucia: ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego,  
  
1.5. Drzwi zewnętrzne  
Jako referencyjny przyjęto system lub inny równorzędny o parametrach nie niższych jak podano 
poniżej:  
a) na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium EN AW-6060 lub EN AW-
6063 wg PN-EN 573- 
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3:2004, stan T6 wg PN-EN 515:1996; własności wytrzymałościowe wg PN-EN 755-9:2002; 
tolerancje wg PN-EN  
12020-2:2004,  
b) wymiary profili :  
- głębokość zabudowy dla ramy i słupka wynosi : 74 mm,  
- głębokość zabudowy dla skrzydła drzwiowego : 83 mm,  
- szerokość widokowa profili : 52 – 77mm dla ościeżnicy dla słupka pionowego 71 – 102mm,  
c) odporność na obciążenia wiatrem według PN EN 12210 : 2001, konstrukcje w klasie C,  
d) współczynnik przenikania ciepła: Uf=1,9 W/m2*K wg PN-EN ISO 10077-2:2005,  
e) izolacyjność akustyczna wg PN-EN ISO 140-3 min: Rw = 30-40 dB dla okien szczelnych (bez 
szczelin infiltracyjnych),  
f) szczelność konstrukcji  
- przepuszczalność powietrza klasa 3 wg PN-EN 12207:2001,  
- wodoszczelność według PN EN 12208:2001 – klasa A5  
g) połączenia elementów wykonywać przy pomocy zagniatania lub skręcania  przy zastosowaniu 
systemowych  
elementów złącznych z dodatkowym klejeniem (jeżeli jest wymagane),  
h) kolor profili oraz okuć wg zestawienia stolarki,  
i) powłoki lakierowane proszkowo powinny spełniać następujące wymagania:  
- grubość nie mniej niż 60µm oznaczana wg PN-EN ISO 2360:1998 lub PN-EN ISO 2808:2000,  
- twardość względna nie mniej niż 0,7 będąca ilorazem czasu tłumienia wahadła na badanej 
powłoce wg   
PN-EN ISO 1522:2001 do czasu tłumienia na płytce szklanej,  
- odporność na odrywanie od podłoża – stopień 0 oznaczana wg PN-EN ISO 2409:1999,  
- odporność na działanie mgły solnej - stan powłoki bez zmian po 1000 h działania mgły solnej 
oznaczana wg   
PN-EN ISO 7253:2000/Ap1:2001,  
 
- odporność na działanie cieczy – stan powłoki bez zmian po 1000 h działania wody 
destylowanej w temperaturze  
23˚C i 40˚C, po 500 h działania roztworów 1% NaOH, 1% HCl, 1% H2SO4 , 5% CH3COOH 
oraz po 1000 h działania  
roztworów 0,1% NaOH, 0,1% HCl, 0,1% H2SO4 , 1% NH4OH, 3% NaCl - wg PN-EN ISO 
2812-1:2001,  
- lakiernia powinna udzielić przynajmniej 10 letniej gwarancji na niezmienność koloru,  
j) należy zastosować profile o odpowiednio dobranej sztywności, tak aby ugięcie profilu 
aluminiowego nie przekraczało  
1/300 rozpiętości,  
k) szklenie wg zestawienia stolarki,  
l) elementy dodatkowe: aluminiowe wg wymagań jw., łączniki z aluminium lub stali 
nierdzewnej,  
m) uszczelki powinny być wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM lub elastomeru 
termoplastycznego TPE,  
spełniające wymagania normy EN 12365-1:2003,  
n) okucia: ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego,  
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1.6. Drzwi zewnętrzne przesuwne  
Jako referencyjny przyjęto system lub inny równorzędny o parametrach nie niższych jak podano 
poniżej:  
a) na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium EN AW-6060 lub EN AW-
6063 wg   
PN-EN 573-3:2004, stan T6 wg PN-EN 515:1996; własności wytrzymałościowe wg PN-EN 755-
9:2002; tolerancje wg  
PN-EN 12020-2:2004,  
 
b) wymiary profili:  
- głębokość zabudowy ościeżnicy wynosi : 150 mm,  
- głębokość zabudowy ościeżnicy wynosi : 66 mm,  
- szerokość widokowa profili : 108mm dla ościeżnicy  
c) odporność na obciążenia wiatrem według PN EN 12210 : 2001, konstrukcje w klasie C2,  
d) izolacyjność termiczna dla złożeń profili aluminiowych: Uf=2,97 W/ m2*K wg PN-EN ISO 
10077-2:2005,  
e) izolacyjność akustyczna Rw = do 32 dB wg PN-EN ISO 140-3,  
f) szczelność konstrukcji  
- współczynnik infiltracji powietrza klasa 2 wg PN EN ISO 12207:2001,  
- wodoszczelność klasa 4A wg PN EN 12208:2001,  
g) połączenia elementów wykonywać przy pomocy zagniatania lub skręcania przy zastosowaniu 
systemowych  
elementów złącznych z dodatkowym klejeniem (jeżeli jest wymagane),  
h) kolor profili oraz okuć wg zestawienia stolarki,  
i) powłoki lakierowane proszkowo powinny spełniać następujące wymagania:  
- grubość nie mniej niż 60µm oznaczana wg PN-EN ISO 2360:1998 lub PN-EN ISO 2808:2000,  
- twardość względna nie mniej niż 0,7 będąca ilorazem czasu tłumienia wahadła na badanej 
powłoce wg   
PN-EN ISO 1522:2001 do czasu tłumienia na płytce szklanej,  
- odporność na odrywanie od podłoża – stopień 0 oznaczana wg PN-EN ISO 2409:1999,  
- odporność na działanie mgły solnej - stan powłoki bez zmian po 1000 h działania mgły solnej 
oznaczana wg   
PN-EN ISO 7253:2000/Ap1:2001,  
- odporność na działanie cieczy – stan powłoki bez zmian po 1000 h działania wody 
destylowanej w temperaturze  
23˚C i 40˚C, po 500 h działania roztworów 1% NaOH, 1% HCl, 1% H2SO4 , 5% CH3COOH 
oraz po 1000 h działania  
roztworów 0,1% NaOH, 0,1% HCl, 0,1% H2SO4 , 1% NH4OH, 3% NaCl - wg PN-EN ISO 
2812-1:2001,  
- lakiernia powinna udzielić przynajmniej 10 letniej gwarancji na niezmienność koloru,  
j) należy zastosować profile o odpowiednio dobranej sztywności, tak aby ugięcie profilu 
aluminiowego nie przekraczało  
1/300 rozpiętości,  
k) szklenie wg zestawienia stolarki,  
l) elementy dodatkowe: aluminiowe wg wymagań jw., łączniki z aluminium lub stali 
nierdzewnej,  
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m) uszczelki powinny być wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM lub elastomeru 
termoplastycznego TPE,  
spełniające wymagania normy EN 12365-1:2003,  
n) okucia: ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego,  
  
1.7. Konstrukcje wewnętrzne  
Jako referencyjny przyjęto lub inny równorzędny o parametrach nie niższych jak podano poniżej:  
a) na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium EN AW-6060 lub EN AW-
6063 wg   
PN-EN 573-3:2004, stan T6 wg PN-EN 515:1996; własności wytrzymałościowe wg PN-EN 755-
9:2002; tolerancje wg  
PN-EN 12020-2:2004,  
b) głębokość profili futrynowych i skrzydeł wynosi 50mm  
c) izolacyjność akustyczna wg PN-EN ISO 140-3 min:  
- Rw = 22 dB dla okien i drzwi z szybą pojedynczą grubości 6mm,  
- Rw = 32 dB dla ścianek działowych z szybą pojedynczą grubości 6mm,  
d) szczelność konstrukcji  
- współczynnik infiltracji powietrza według PN EN 12207:2001: a≤0,1 m3/(m*h*daPa2/3) co 
najmniej klasa 2  
e) trwałość mechaniczna w klasie 5 wg PN-EN 12400:2004, co odpowiada prawidłowości 
działania po wykonaniu  
 
100000 cykli otwierania i zamykania  
f) połączenia elementów wykonywać przy pomocy zagniatania lub skręcania  przy zastosowaniu 
systemowych  
elementów złącznych z dodatkowym klejeniem (jeżeli jest wymagane),  
g) kolor profili oraz okuć wg zestawienia stolarki,  
h) powłoki lakierowane proszkowo powinny spełniać następujące wymagania:  
- grubość nie mniej niż 60µm oznaczana wg PN-EN ISO 2360:1998 lub PN-EN ISO 2808:2000,  
- twardość względna nie mniej niż 0,7 będąca ilorazem czasu tłumienia wahadła na badanej 
powłoce wg   
PN-EN ISO 1522:2001 do czasu tłumienia na płytce szklanej,  
- odporność na odrywanie od podłoża – stopień 0 oznaczana wg PN-EN ISO 2409:1999,  
- odporność na działanie mgły solnej - stan powłoki bez zmian po 1000 h działania mgły solnej 
oznaczana wg   
PN-EN ISO 7253:2000/Ap1:2001,   
- odporność na działanie cieczy – stan powłoki bez zmian po 1000 h działania wody 
destylowanej w temperaturze  
23˚C i 40˚C, po 500 h działania roztworów 1% NaOH, 1% HCl, 1% H2SO4 , 5% CH3COOH 
oraz po 1000 h działania  
roztworów 0,1% NaOH, 0,1% HCl, 0,1% H2SO4 , 1% NH4OH, 3% NaCl - wg PN-EN ISO 
2812-1:2001,  
- lakiernia powinna udzielić przynajmniej 10 letniej gwarancji na niezmienność koloru,  
i) należy zastosować profile o odpowiednio dobranej sztywności, tak aby ugięcie profilu 
aluminiowego nie przekraczało  
H/400 (H-wysokość ścianki),  
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j) szklenie wg zestawienia stolarki,  
k) elementy dodatkowe: aluminiowe wg wymagań jw., łączniki z aluminium lub stali 
nierdzewnej,  
l) uszczelki powinny być wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM lub elastomeru 
termoplastycznego TPE,  
spełniające wymagania normy EN 12365-1:2003,  
m) okucia: ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego,  
  
1.8. Ścianki o odporności ogniowej  
Konstrukcje wykonać w klasie odporności ogniowej EI 30 oraz EI 60. Jako referencyjny przyjęto 
system lub inny  
równorzędny o parametrach nie niższych jak podano poniżej:  
a) na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium EN AW-6060 wg PN-EN 
573-3:2004, stan T6 wg  
PN-EN 515:1996; własności wytrzymałościowe wg PN-EN 755-9:2002; tolerancje wg PN-EN 
12020-2:2004,  
b) wewnętrzne komory profili wypełniają wkłady gipsowe o grubości 15mm. Narożniki 
aluminiowe osłaniane są płytami  
silikatowo-cementowymi o grubości 8 mm. Podkładki pod szyby powinny być wykonane z 
twardego drewna.  
c) głębokość profili wynosi 75 mm,  
d) izolacyjność akustyczna dla modułów stałych wg PN-EN ISO 140-3 min: Rw = 35 dB dla 
ścianek działowych z szybą  
pojedynczą,  
e) maksymalny wymiar pojedynczego pola stałego wynosi: wys.2400mm x szer.1400mmm.  
f) szczelność konstrukcji  
- współczynnik infiltracji powietrza według PN EN 12152:2004: a≤0,1 m3/(m*h*daPa2/3) co 
najmniej klasa A4  
- wodoszczelność według PN EN 12154:2002 – klasa R7, ciśnienie strumienia ∆p=600Pa  
g) połączenia elementów wykonywać przy pomocy zagniatania lub skręcania przy zastosowaniu 
systemowych  
elementów złącznych z dodatkowym klejeniem (jeżeli jest wymagane),  
h) kolor profili oraz okuć wg zestawienia stolarki,  
i) powłoki lakierowane proszkowo powinny spełniać następujące wymagania:  
- grubość nie mniej niż 60µm oznaczana wg PN-EN ISO 2360:1998 lub PN-EN ISO 2808:2000,  
- twardość względna nie mniej niż 0,7 będąca ilorazem czasu tłumienia wahadła na badanej 
powłoce wg   
PN-EN ISO 1522:2001 do czasu tłumienia na płytce szklanej,  
- odporność na odrywanie od podłoża – stopień 0 oznaczana wg PN-EN ISO 2409:1999,  
- odporność na działanie mgły solnej - stan powłoki bez zmian po 1000 h działania mgły solnej 
oznaczana wg   
PN-EN ISO 7253:2000/Ap1:2001,  
- odporność na działanie cieczy – stan powłoki bez zmian po 1000 h działania wody 
destylowanej w temperaturze  
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23˚C i 40˚C, po 500 h działania roztworów 1% NaOH, 1% HCl, 1% H2SO4 , 5% CH3COOH 
oraz po 1000 h działania  
roztworów 0,1% NaOH, 0,1% HCl, 0,1% H2SO4 , 1% NH4OH, 3% NaCl - wg PN-EN ISO 
2812-1:2001,  
- lakiernia powinna udzielić przynajmniej 10 letniej gwarancji na niezmienność koloru,  
j) szklenie: szyba zespolona(wypełnienie żelem) EI 30 oraz szyba zespolona(wypełnienie żelem) 
EI 60, - PATRZ  
WYTYCZNE SZKLENIA  
k) należy zastosować profile o odpowiednio dobranej sztywności, tak aby ugięcie profilu 
aluminiowego nie przekraczało  
1/350 rozpiętości lecz nie więcej niż 10 mm (dla konstrukcji wewnętrznych),  
l) elementy dodatkowe: aluminiowe wg wymagań jw., łączniki z aluminium lub stali 
nierdzewnej,  
m) uszczelki powinny być wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM, spełniające wymagania 
normy   
EN 12365-1:2006,  
n) okucia: ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego,  
  
1.9. Drzwi o odporności ogniowej  
Konstrukcje wykonać w klasie odporności ogniowej EI 30. Jako referencyjny przyjęto system lub 
inny równorzędny o  
parametrach nie niższych jak podano poniżej:  
a) na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium EN AW-6060 wg PN-EN 
573-3:2004, stan T6 wg  
PN-EN 515:1996; własności wytrzymałościowe wg PN-EN 755-9:2002; tolerancje wg PN-EN 
12020-2:2004,  
b) wewnętrzne komory profili wypełniają wkłady gipsowe o grubości 15mm. Narożniki 
aluminiowe osłaniane są płytami  
silikatowo-cementowymi o grubości 8 mm. Podkładki pod szyby powinny być wykonane z 
twardego drewna.  
c) głębokość profili wynosi 75 mm,  
d) izolacyjność termiczna dla złożeń profili aluminiowych:Uf<2,60 W/ m2*K,  
e) izolacyjność akustyczna dla drzwi wg PN-EN ISO 140-3 min:  
- Rw = 30 dB dla drzwi wewnętrznych z szybą pojedynczą,  
- Rw = 32 dB dla drzwi zewnętrznych z szybą pojedynczą,  
f) szczelność konstrukcji  
- współczynnik infiltracji powietrza wg PN EN ISO 12207:2001: a≤0,1 m3/(m*h*daPa2/3),  
- wodoszczelność według PN EN 12208:2001 – klasa 3A, ciśnienie strumienia ∆p=100Pa,  
g) trwałość mechaniczna w klasie 6 wg PN-EN 12400:2004, co odpowiada prawidłowości 
działania po wykonaniu  
200 000 cykli otwierania i zamykania,  
h) połączenia elementów wykonywać przy pomocy zagniatania lub skręcania  przy zastosowaniu 
systemowych  
elementów złącznych z dodatkowym klejeniem (jeżeli jest wymagane),  
i) kolor profili oraz okuć wg zestawienia stolarki,  
j) powłoki lakierowane proszkowo powinny spełniać następujące wymagania:  
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- grubość nie mniej niż 60µm oznaczana wg PN-EN ISO 2360:1998 lub PN-EN ISO 2808:2000,  
- twardość względna nie mniej niż 0,7 będąca ilorazem czasu tłumienia wahadła na badanej 
powłoce wg   
PN-EN ISO 1522:2001 do czasu tłumienia na płytce szklanej,  
- odporność na odrywanie od podłoża – stopień 0 oznaczana wg PN-EN ISO 2409:1999,  
- odporność na działanie mgły solnej - stan powłoki bez zmian po 1000 h działania mgły solnej 
oznaczana wg   
PN-EN ISO 7253:2000/Ap1:2001,  
- odporność na działanie cieczy – stan powłoki bez zmian po 1000 h działania wody 
destylowanej w temperaturze  
23˚C i 40˚C, po 500 h działania roztworów 1% NaOH, 1% HCl, 1% H2SO4 , 5% CH3COOH 
oraz po 1000 h działania  
roztworów 0,1% NaOH, 0,1% HCl, 0,1% H2SO4 , 1% NH4OH, 3% NaCl - wg PN-EN ISO 
2812-1:2001,  
- lakiernia powinna udzielić przynajmniej 10 letniej gwarancji na niezmienność koloru,  
k) szklenie: szyba zespolona(wypełnienie żelem) EI 30, - PATRZ WYTYCZNE SZKLENIA  
l) należy zastosować profile o odpowiednio dobranej sztywności, tak aby ugięcie profilu 
aluminiowego nie przekraczało  
1/300 rozpiętości,  
m) elementy dodatkowe: aluminiowe wg wymagań jw., łączniki z aluminium lub stali 
nierdzewnej,  
n) uszczelki powinny być wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM, spełniające wymagania 
normy   
EN 12365-1:2006,  
o) okucia: ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego,  
  
1.10. Żaluzje stałe  
Jako referencyjny przyjęto system lub inny równorzędny o parametrach nie niższych jak podano 
poniżej:  
a) na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium EN AW-6060 lub EN AW-
6063 wg   
PN-EN 573-3:2004, stan T6 wg PN-EN 515:1996; własności wytrzymałościowe wg PN-EN 755-
9:2002; tolerancje wg  
PN-EN 12020-2:2004,  
b) przyjęto profile szerokości 150mm,  
c) odporność na obciążenie wiatrem dla wersji ruchomej klasa 6 wg PN-EN 13659:2006  
d) kolor profili wg zestawienia stolarki,  
e) żaluzje zamontowane pod stałym kątem 45o   
  
2. TRANSPORT I SKŁADOWANIE  
2.1. Składowanie  
Profile aluminiowe winny być przechowywane w suchym pomieszczeniu oraz zabezpieczone 
przed kontaktem z innymi  
metalami. Najkorzystniej jest składować je na poziomych półkach wyłożonych drewnem i gumą 
w opakowaniu z folii lub  
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papieru. Warstwy profili winny być oddzielone przekładkami z miękkiego drewna lub materiału 
o podobnych właściwościach.  
Punkty podparcia powinny być tak rozmieszczone, aby profile nie ulegały odkształceniom.  
  
2.2. Transport  
Profile aluminiowe należy transportować w sposób uniemożliwiający uszkodzenia ich 
powierzchni oraz powinny być  
zabezpieczone przed odkształceniami przekroju i na długości. Należy zabezpieczyć naroża, 
klamki, zawiasy, zamki, i inne  
wystające elementy przed zniszczeniem. Wiotkie elementy powinny zostać usztywnione.  
Do transportu dopuszcza się tylko profile pakowane indywidualnie w papier lub folię 
polietylenową. Transportowane profile  
 
powinny być podparte w kilku punktach na drewnianych belkach wyłożonych gumą. Ilość 
podpór powinna gwarantować  
zachowanie prostoliniowości profilu. Podczas układania profili należy zwrócić uwagę czy 
elementy podporowe są czyste. W  
 razie stwierdzenia występowania ziaren piasku, opiłków metalu itp. należy je usunąć. 
Transportowane profile powinny być  
zabezpieczone przez możliwością przesuwu przy pomocy pasów lub taśm. Przy układaniu profili 
w stosy należy zwrócić  
uwagę, aby ciężar układanych profili nie powodował uszkodzeń przekrojów poprzecznych 
(wgniecenia w miejscach kontaktu  
z podporami). Zaleca się transportowanie profili zabezpieczonych przed wpływem warunków 
atmosferycznych (deszcz,  
śnieg).  
  
2.3. Kontakt z innymi materiałami  
Zjawiska elektrochemiczne występujące przy kontakcie z innymi, stosowanymi w budownictwie, 
pozbawionymi powłoki  
ochronnej metalami lub ich stopami powodują utlenianie aluminium. Korozja szczególnie szybko 
postępuje w warunkach  
podwyższonej wilgotności. W związku z tym zaleca się zawsze oddzielić aluminium od innych 
metali warstwą izolacyjną.  
Powyższe uwagi nie dotyczą stali nierdzewnej, która przy kontakcie z aluminium nie powoduje 
korozji. Zabroniony jest  
kontakt z miedzią i jej stopami oraz ołowiem. Stal ocynkowana lub kadmowana o dobrej jakości 
powierzchni może być  
stosowana.  
 
Wapno, cement oraz niektóre inne materiały budowlane mają szkodliwy wpływ na aluminium, 
szczególnie w warunkach  
dużej wilgotności. Mogą one być przyczyną różnych rodzajów korozji oraz nieodwracalnych 
uszkodzeń powierzchni profili i  
akcesoriów. Także drewno, w zależności od gatunku i stosowanego zabezpieczenia, może 
również być przyczyną  
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powstawania korozji powierzchni aluminium.  
  
3. WYKONANIE ROBÓT  
Przed rozpoczęciem montażu elementów stolarki i ślusarki należy sprawdzić:  
- prawidłowość wykonania konstrukcji aluminiowych,  
- możliwość mocowania elementów do budynku,  
- jakość dostarczonych elementów do wbudowania.  
  
3.1. Montaż ślusarki fasadowej  
Montaż konstrukcji fasadowych należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, warunkami 
technicznymi wykonania   
i odbioru robót i wytycznymi dostawcy rozwiązań systemowych.  
Ściana słupowo-ryglowa mocowana jest do konstrukcji budynku za pomocą systemowych 
uchwytów mocujących. Uchwyty  
mocowane są do stropów, wieńców, cokołów, belek podwalinowych, itp. za pomocą stalowych 
kotew rozporowych lub  
wklejanych. W uchwytach osadzane są kształtowniki słupów za pomocą sworzni i śrub ze stali 
nierdzewnej. Kotwy należy  
dobrać według wymagań konstrukcyjnych oraz obliczeń statycznych. Sposób mocowania musi 
zapewnić, aby cała elewacja  
słupowo-ryglowa mogła bez szkód i bez strat w szczelności przejąć wszystkie ruchy powstałe w 
wyniku odkształceń  
konstrukcyjnych budynku oraz elewacji słupowo-ryglowej w wyniku obciążeń termicznych.  
Konstrukcję fasady należy wykonać w stanie całkowicie gotowym, wraz z dostawą i montażem. 
Kompletną konstrukcję  
należy wyposażyć we wszelkie wypełnienia, mocowania, wzmocnienia, obróbki oraz 
uszczelnienia. Obróbki wykonać z  
blachy aluminiowej grub. 1,5 mm, malowanej proszkowo.   
Szyby lub inne wypełnienia części przezroczystej montowane są od zewnątrz. Opiera się je na 
elementach podszybowych  
usytuowanych na kształtownikach poziomych rusztu aluminiowego (poprzeczkach).   
Mocowanie wypełnienia dokonuje się za pomocą profili dociskowych, mocowanych do profili 
nośnych wkrętem ze stali  
nierdzewnej ø5,5 mm w rozstawie co 300 mm. Element dystansowy zapobiegający nadmiernemu 
dociśnięciu szyby do  
konstrukcji stanowi listwa z tworzywa sztucznego. Rozmiar wkręta i elementu dystansowego 
dobiera się ze względu na  
grubość wypełnienia.  
Szczelina między ścianą budynku a konstrukcją aluminiową powinna być wypełniona izolacją 
termiczną.  
Konstrukcja ściany osłonowej musi posiadać efektywny system odprowadzenia wody z 
przestrzeni wokół krawędzi szyb.  
Służą do tego kanały wodne w słupach i poprzeczkach. Otwarte u dołu i góry kanały wodne służą 
również wentylacji  
wewnętrznych komór ściany osłonowej.  
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Na styku fasad aluminiowych z konstrukcją budynku wykonać od strony wewnętrznej fartuch 
paroizolacyjny z folii EPDM  
grubości 0,7mm. Od strony zewnętrznej należy stosować ciągłe izolacje przeciwwodne 
paroprzepuszczalne. Montaż obróbek  
blacharskich i folii izolacyjnej powinien zapewnić odprowadzenie skroplin z kanałów wodnych 
słupa, minimalizując  
powstawanie mostków termicznych.  
  
3.2. Montaż ślusarki okienno-drzwiowej  
Montaż konstrukcji aluminiowo-szklanych prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, warunkami 
technicznymi wykonania i  
odbioru robót i wytycznymi dostawcy rozwiązań systemowych, zwracając szczególną uwagę na:  
- montaż ościeżnicy należy wykonywać po pracach wykończeniowych podłóg i ścian,  
- przed zamontowaniem drzwi należy prawidłowo przygotować otwór do ich wprawienia, 
powierzchnie ościeży należy  
wyrównać oraz starannie oczyścić z wszelkich drobin,  
 
- w przypadku montażu ościeżnic w ścianach z cegły silikatowej należy zabezpieczyć fragmenty 
ścian przed  
zabrudzeniem i uszkodzeniem folią malarską,  
- ościeżnicę drzwiową należy ustawić tak, by skrzydło otwierało się na właściwą stronę; przed 
wstawieniem ościeży trzeba  
okleić jej brzeg samoprzylepną taśmą papierową, aby zapobiec zabrudzeniu nadmiarem pianki 
montażowej używanej  
podczas uszczelniania,  
- słupy ościeży należy rozeprzeć u podstawy tak, by podczas prac montażowych zachowały 
pozycję równoległą,  
- za pomocą poziomicy należy sprawdzić, czy belka ościeżnicy ustawiona jest idealnie poziomo; 
wszystkie kąty  
wewnętrzne ościeżnicy muszą mieć po 90 stopni,  
- ościeżnicę należy ustabilizować klinując ją drewnianymi kołkami: z góry, z dołu oraz po 
bokach; następnie należy  
ponownie sprawdzić, przy pomocy poziomicy ustawienie ościeżnicy;  
- ościeżnicę mocuje się do muru kotwami; na każdym kształtowniku muszą być co najmniej dwa, 
jeden u podstawy (max.  
200 mm od krawędzi) i jeden w takiej samej odległości od góry konstrukcji; maksymalny 
rozstaw kotew – poziomych 950  
mm, pionowych – 750 mm; głębokość wierconego otworu powinna być większa o 1,0-1,5cm od 
długości kołka  
rozporowego,  
- wkrętów nie należy dokręcać zbyt mocno, aby nie dopuścić do ewentualnego wygięcia 
ościeżnicy,  
- ościeżnicę uszczelnić pianką montażową; przed wykonaniem tej czynności można dobrze 
zwilżyć wodą powierzchnię ościeżnicy, aby pianka lepiej przylegała,  
- po stwardnieniu pianki (ok.12h) jej nadmiar odciąć ostrym nożem,  
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- w przypadku konstrukcji p.poż. ościeżnicę uszczelnić zgodnie z wytycznymi producenta 
stolarki.  
4. DOBÓR PROFILI  
Ściany osłonowe słupowo-ryglowe stanowią obciążenie konstrukcji nośnej budynku, natomiast 
nie mogą przenosić obciążeń  
wywołanych elementami konstrukcji lub konstrukcją tego budynku. Ściany osłonowe mogą 
podlegać następującym  
obciążeniom:  
- obciążenie wiatrem,  
- obciążenie śniegiem,  
- obciążenie poziomą siłą skupioną od naporu tłumu,  
- ciężar własny konstrukcji i wypełnień,  
- daszki, banery, kurtyny powietrzne, mechanizmy do otwierania drzwi lub inne elementy 
mocowane do konstrukcji nośnej  
rusztu.  
Dlatego wszystkie profile i sposób mocowania ściany osłonowej powinny być dobrane na 
podstawie wcześniejszych obliczeń  
wytrzymałościowych. Obliczenia należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami i zaleceniami 
Polskich Norm, według metody  
stanów granicznych: SGU oraz SGN.  
Wartości dopuszczalne ugięć wynikają z warunków wytrzymałościowych kształtowników 
aluminiowych i warunków, przy  
których może dojść do pękania szyb. Dla ścian osłonowych dopuszczalne ugięcia wynoszą:  
a) dla słupów i rygli w kierunku prostopadłym do powierzchni (płaszczyzna x-x): 1/200 lub 
15mm rozpiętości przęsła  
(między podporami)  
b) dla rygli w kierunku równoległym do powierzchni (płaszczyzna y-y): nie więcej niż 3 mm,  
c) dla ramki szyby zespolonej: 8 mm w kierunku prostopadłym.  
 
6. PRZEPISY ZWIĄZANE  
PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.  
PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. 
Wymagania  i  
badania.  
PN-78/B-13050   Szkło płaskie walcowane.  
PN-75/B-94000   Okucia budowlane. Podział.  
PN-80/M-02138   Tolerancje kształtu i położenia. Wartości.  
PN-87/B-06200   Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbiór.  
PN-EN 410:2001/AP1:2003 Szkło w budownictwie. Określenie świetlnych i słonecznych 
właściwości oszklenia.  
PN-EN 515:1996  Aluminium i stopy aluminiowe. Skład chemiczny i rodzaje wyrobów 
przerobionych plastycznie.  
 
Oznaczenia stanów.  
PN-EN 573-3:2004  Aluminium i stopy aluminiowe. Skład chemiczny i rodzaje wyrobów 
przerobionych plastycznie.  
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Część 3:Skład chemiczny.  
PN-EN 673:1999/A2:2003 Szkło w budownictwie. Określenie współczynnika przenikania ciepła 
„U”. Metoda obliczeniowa.  
PN-EN 12020-2:2004  Aluminium i stopy aluminiowe. Kształtowniki wyciskane precyzyjne ze 
stopów EN AW-6060 i  
EN AW-6063. Część 2: Tolerancja wymiarów i kształtu.  
PN-EN 12152:2004  Ściany osłonowe. Przepuszczalność powietrza. Wymagania eksploatacyjne i 
klasyfikacja.  
PN-EN 12154:2004   Ściany osłonowe. Wodoszczelność. Wymagania eksploatacyjne i 
klasyfikacja.  
PN-EN 12208:2001   Okna i drzwi. Wodoszczelność. Klasyfikacja.  
PN-EN 12210:2001   Okna i drzwi. Odporność na obciążenia wiatrem. Klasyfikacja.  
PN-EN 12400:2004   Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja.  
PN-EN 1294:2002 Skrzydła drzwiowe. Określenie zachowania się pod wpływem zmian 
wilgotności w kolejnych  
jednorodnych klimatach.  
PN-EN 13116:2004 Ściany osłonowe. Odporność na obciążenie wiatrem. Wymagania 
eksploatacyjne.  
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 951:2000   Skrzydła drzwiowe Metoda pomiaru wysokości, szerokości, grubości i 
prostokątności.  
PN-EN 950:2000   Skrzydła drzwiowe Oznaczanie odporności na uderzenie ciałem twardym.  
PN-EN 952:2000   Skrzydła drzwiowe Płaskość ogólna i miejscowa. Metoda pomiaru.  
PN-EN ISO 1522:2001  Farby i lakiery. Próba tłumienia wahadła.  
PN-EN ISO 2360:1998  Powłoki nieprzewodzące na podłożu metalowym niemagnetycznym. 
Pomiar grubości powłok.  
Metoda prądów wirowych.  
PN-EN ISO 1522:2001   Farby i lakiery. Metoda siatki nacięć.  
PN-EN ISO 2808:2000   Farby i lakiery. Pomiar grubości powłoki.  
PN-EN ISO 2812-1:2001   Farby i lakiery. Oznaczenie odporności na ciecze.  
PN-EN ISO 7253:2000/AP1:2001 Farby i lakiery. Oznaczenie odporności na rozpyloną obojętną 
solankę (mgłę).   
EN 1365-1:2003  Building hardware – Gasket and weatherstripping for doors, Windows, shutters 
and curtain  
walling – Part1: Performence requirements and classification.   
BN-84/6829-04    Szkło budowlane  Szyby bezpieczne hartowane płaskie Szyby na skrzydła 
drzwiowe.  
 
System aluminiowy 

Opis systemu 

Drzwi zewnętrzne aluminiowe 90x210/220cm (kierunek otwarcia: prawe) zamontować w istniejącej 
konstrukcji fasady aluminiowej zgodnie z zaleceniami producenta. 
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Wybrane cechy i parametry: 
- Szerokość ościeżnicy okna i profili drzwiowych - 52 mm 
- Głębokość skrzydeł okiennych - 61 mm 
- Ilość komór- 3 
- Rowek pod okucia EURO / PCV  TAK / TAK 
- Zawiasy wrębowe / nawierzchniowe  TAK / TAK 
- Zakres szklenia- 2 - 42,5 mm 
- Współczynnik termiczny Uf  od 1,9 W/m2K 
- Przepuszczalność powietrza - Klasa 4 
- Wodoszczelność - E 2100 
- Odporność na obciążenie wiatrem - C 4 
- Kolor – dostosować do koloru istniejącej fasady aluminiowej 
- Szklenie: Szyby bezpieczne i ochronne  33.1/16Ar/33.1T  [Thermofloat] \ Klasa wg PN-EN 12600 
_2/B/2 
- Współczynnik przenikania ciepła Ug = 1,1 Ug[W/m2K]   EN 673 
- Zastosować samozamykacz, zamek ryglujący w  5 punktach 
Przy montażu drzwi zewnętrznych należy uwzględnić całość prac związanych z połączeniem istniejącej 
konstrukcji fasady [słupy, rygle elementy maskujące]. 

 

 

 

 


