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1. OPIS TECHNICZNY WYROBU
Przedmiotem niniejszej Krajowej Oceny Technicznej są wewnętrzne drzwi przeciwpożarowe i/lub
dymoszczelne GERDA CP-60D, GERDA C1P-60D, GERDA CPX-6010D, GERDA C1PX-6010D, GERDA
WP-60D, GERDA W1P-60D, GERDA WPX-6010D i GERDA W1PX-6010D, produkowane przez GERDA
Sp. z o.o., Sokołów, ul. Sokołowska 49, 05-806 Komorów, w zakładzie produkcyjnym Gerda 2 Sp. z o.o.,
ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 13, 27-200 Starachowice.
Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna obejmuje typy wyrobów okre lone przez producenta
i wynikające z wła ciwo ci użytkowych podanych w p. 3 oraz kombinacji zastosowanych materiałów
i elementów.
Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna obejmuje drzwi wewnętrzne o deklarowanej odporno ci
ogniowej i/lub dymoszczelno ci:
•

GERDA CP-60D – drzwi pełne, jednoskrzydłowe, z zamkiem głównym ZW 3000ZMS PREMIUM,
z ryglem górnym, zamkiem dolnym pomocniczym i zamkiem dodatkowym ZW 550,

•

GERDA C1P-60D – drzwi pełne, jednoskrzydłowe, z zamkiem głównym ZW 3000ZMS
PREMIUM, z ryglem górnym, zamkiem dolnym pomocniczym, bez zamka dodatkowego ZW 550,

•

GERDA CPX-6010D – drzwi pełne, jednoskrzydłowe, z obustronną okładziną z paneli z płyt
MDF, z zamkiem głównym ZW 3000ZMS PREMIUM, z ryglem górnym, zamkiem dolnym
pomocniczym i zamkiem dodatkowym ZW 550,

•

GERDA C1PX-6010D – drzwi pełne, jednoskrzydłowe, z obustronną okładziną z paneli z płyt
MDF, z zamkiem głównym ZW 3000ZMS PREMIUM, z ryglem górnym, zamkiem dolnym
pomocniczym bez zamka dodatkowego ZW 550,

•

GERDA WP-60D – drzwi pełne, jednoskrzydłowe, z zamkiem głównym ZW 1000ZM PREMIUM i
zamkiem dodatkowym ZW 550, bez rygla górnego i bez zamka dolnego pomocniczego,

•

GERDA W1P-60D – drzwi pełne, jednoskrzydłowe, z zamkiem głównym ZW 1000ZM PREMIUM,
bez zamka dodatkowego ZW 550, bez rygla górnego i bez zamka dolnego pomocniczego,

•

GERDA WPX-6010D – drzwi pełne, jednoskrzydłowe, z obustronną okładziną z paneli z płyt
MDF, z zamkiem głównym ZW 1000ZM PREMIUM i zamkiem dodatkowym ZW 550, bez rygla
górnego i bez zamka dolnego pomocniczego,

•

GERDA W1PX-6010D – drzwi pełne, jednoskrzydłowe, z zamkiem głównym ZW 1000ZM
PREMIUM, bez zamka dodatkowego ZW 550, bez rygla górnego i bez zamka dolnego
pomocniczego.
Wymiary zewnętrzne skrzydła drzwi GERDA CP-60D, GERDA C1P-60D, GERDA CPX-6010D,

GERDA C1PX-6010D, GERDA WP-60D, GERDA W1P-60D, GERDA WPX-6010D i GERDA W1PX6010D wynoszą (szeroko ć x wysoko ć): (477 ÷ 979) x (1522 ÷ 2043) mm.
Skrzydła drzwi GERDA CP-60D, GERDA C1P-60D, GERDA WP-60D i GERDA W1P-60D mają
grubo ć 61  1 mm.
Skrzydła drzwi GERDA CPX-6010D, GERDA C1PX-6010D, GERDA WPX-6010D i GERDA
W1PX-6010D mają grubo ć 77  1 mm.
Skrzydła drzwi GERDA CP-60D, GERDA C1P-60D, GERDA CPX-6010D, GERDA C1PX-6010D,
GERDA WP-60D, GERDA W1P-60D, GERDA WPX-6010D i GERDA W1PX-6010D mają budowę
skrzynkową. Wykonane są z dwóch arkuszy blachy stalowej o grubo ci 0,8 mm, ocynkowanej
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i jednostronnie powlekanej folią PVC. Arkusze blachy są połączone ze sobą wzdłuż krawędzi
zamkowych, zawiasowych i nadprożowych, poprzez odpowiednie zagięcia tworzące przylgi o wymiarach
15 x 18,5 mm. Skrzydła mają przylgi na trzech krawędziach – poziomej górnej i dwóch pionowych.
Dolna, progowa krawędź skrzydła jest zamknięta nieruchomą listwą zamykającą U 30 x 58 x 30 mm,
wykonaną z blachy stalowej grubo ci 1,5 mm, ocynkowanej, jednostronnie powlekanej folią PVC,
połączoną z wywiniętymi pod kątem prostym krawędziami blach okładzinowych skrzydła, przy pomocy 6
stalowych nitów ø 4 mm (po 3 nity na krawędź).
W

przyldze

wzdłuż

krawędzi

nadprożowej

skrzydła

jest

wywierconych

5

otworów

odpowietrzających ø 8 mm, w rozstawie około 190 mm.
Wewnątrz skrzydła znajdują się stalowe elementy wzmacniające, które jednocze nie służą do
mocowania okuć:

 kształtownik – nierównomierne U, o wymiarach zewnętrznych przekroju 57,5 x 17,5 x 15 mm,
wykonany z blachy stalowej o grubo ci 3,0 mm, z dospawaną punktowo blachą stalową
o wymiarach 300 x 60 x 2 mm (do mocowania zamykacza nawierzchniowego), umieszczony
wewnątrz skrzydła wzdłuż całej krawędzi nadprożowej i mocowany przy pomocy stalowych
wkrętów,

 kształtownik – nierównomierne U, o wymiarach zewnętrznych przekroju 57,5 x 17,5 x 15 mm,
wykonany z blachy stalowej o grubo ci 3,0 mm, umieszczony wewnątrz skrzydła wzdłuż
krawędzi zawiasowej (do mocowania listwy zamykającej) i mocowany przy pomocy stalowych
wkrętów,

 kształtownik – nierównomierne U, o wymiarach zewnętrznych przekroju 57,5 x 17,5 x 15 mm,
wykonany z blachy stalowej o grubo ci 3,0 mm, umieszczony wewnątrz skrzydła wzdłuż
krawędzi zamkowej (do mocowania listwy zamykającej) i mocowany przy pomocy stalowych
wkrętów,

 płaskownik stalowy, o wymiarach przekroju 3 x 52 mm, wygięty w kształcie litery U
o zewnętrznych wymiarach 45 x 170 x 45 mm, umieszczony wewnątrz skrzydła wzdłuż górnej
czę ci krawędzi zawiasowej i mocowany przy pomocy stalowych wkrętów, stanowiący wspornik
do mocowania zamykacza zintegrowanego (nie występuje w przypadku zastosowania
zamykacza nawierzchniowego),

 stalowa konstrukcja komory zamka głównego, w postaci puszki o wymiarach zewnętrznych 117 x
260 x 30 mm, wykonana z blachy stalowych o grubo ci 1,0 mm, umieszczona wewnątrz skrzydła
na wysoko ci zamka głównego,

 stalowa konstrukcja komory górnego zamka dodatkowego, w postaci puszki wymiarach
zewnętrznych 81 x 192 x 30 mm, wykonana z blachy stalowej grubo ci 1,0 mm, umieszczona
wewnątrz skrzydła na wysoko ci górnego zamka dodatkowego (nie występuje w przypadku drzwi
GERDA C1P-60D, GERDA C1PX-6010D, GERDA W1P-60D i GERDA W1PX-6010D),

 stalowa konstrukcja komory zamka pomocniczego, w postaci puszki wymiarach zewnętrznych
117 x 154 x 30 mm, wykonana z blachy stalowej grubo ci 1,0 mm, umieszczona wewnątrz
skrzydła na wysoko ci zamka pomocniczego (nie występuje w przypadku drzwi GERDA WP60D, GERDA W1P-60D, GERDA WPX-6010D i GERDA W1PX-6010D).
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Wypełnienie skrzydła stanowią:

 płyta ze skalnej wełny mineralnej (bez łączeń) TECHROCK firmy Rockwool, o grubo ci 23 mm
i gęsto ci 180 kg/m 3 ± 10 %,

 płyta gipsowo – kartonowe (bez łączeń) typu F, o grubo ci 12,5 mm,
 płyta ze skalnej wełny mineralnej (bez łączeń) TECHROCK firmy Rockwool, o grubo ci 23 mm i
gęsto ci 180 kg/m3 ± 10 %.
Płyty ze skalnej wełny mineralnej wypełnienia przyklejone są do blach okładzinowych przy
pomocy kleju poliuretanowego Ekopur J firmy Minova Ekochem (zużycie kleju wykosi ok. 0,10 kg/m²).
Wykończenie obustronne skrzydeł drzwi GERDA CPX-6010D, GERDA C1PX-6010D, GERDA
WPX-6010D i GERDA W1PX-6010D stanowią ozdobne panele z płyt MFD firmy FINSA, o grubo ci 6,0 ÷
8,0 mm, oklejone folią PVC o grubo ci 0,2 ÷ 0,4 mm. Panele są mocowane do blach poszycia skrzydła
wzdłuż krawędzi zawiasowej, zamkowej i nadprożowej przy pomocy kształtowników aluminiowych oraz
wzdłuż krawędzi progowej przy pomocy stalowego kształtownika U 12 x 63 x 12 mm, z ocynkowanej
blachy stalowej o grubo ci 0,8 mm. Kształtowniki aluminiowe są mocowane do blach poszycia skrzydła
przy pomocy blachowkrętów w rozstawie 20 ÷ 30 cm, natomiast kształtownik stalowy jest mocowany do
listwy zamykającej przy pomocy 3 blachowkrętów.
Stalowe puszki – obudowy zamka głównego, zamka pomocniczego oraz dodatkowego zamka
górnego (je li występuje) są osłonięte szczelnie z pięciu stron (tylko krawędzie przylegające do krawędzi
zamkowej skrzydła nie są osłonięte) płytami PALSTOP P firmy Brandex, o grubo ci 2 mm, a od strony
zawiasów również płytą ze skalnej wełny mineralnej TECHROCK firmy Rockwool, o grubo ci 23 mm
i gęsto ci 180 kg/m3 ± 10 %.
W drzwiach objętych niniejszą Krajową Oceną Techniczną są stosowane stalowe o cieżnice firmy
GERDA Sp. z o.o. (rys. B7):

 asymetryczna FA – w przypadku drzwi o deklarowanej odporno ci ogniowej i/lub
dymoszczelno ci,

 narożnikowa FT

–

w

przypadku

drzwi

o

deklarowanej

odporno ci

ogniowej

i/lub

dymoszczelno ci,

 symetryczna FC – w przypadku drzwi o deklarowanej dymoszczelno ci,
 „portalowa” FR – w przypadku drzwi o deklarowanej dymoszczelno ci.
O cieżnice są wykonane z kształtowników stalowych o przekrojach wg rys. B7, z ocynkowanej
blachy stalowej o grubo ci 1,5 mm, oklejonej jednostronnie folią PVC. Stojaki są połączone z nadprożem
mechanicznie, przy pomocy zaginanych wpustów. Stalowe o cieżnice „portalowe” FR są wyposażone w
dekoracyjne opaski z płyt MDF, grubo ci 12 i 18 mm (rys. B7 d).
O cieżnice są wyposażone w próg o wysoko ci 19 mm, z drewna dębowego. W drzwiach
o deklarowanej odporno ci ogniowej, bez dymoszczelno ci może być stosowany próg stalowy wg rys. B8 b).
Wzdłuż krawędzi przylgowych skrzydła: zamkowej, zawiasowej i nadprożowej umieszczone są
uszczelki dociskowe KA-2 firmy A.I.B. (uszczelki nie są przerywane).
Wzdłuż krawędzi progowej skrzydła umieszczona jest uszczelka pęczniejąca Promaseal PL
firmy PROMAT, o przekroju 2 x 30 mm (uszczelka nie jest przerywana).
W specjalnych rowkach wyprofilowanych w stojakach i nadprożu o cieżnicy umieszczone są
uszczelki dociskowe KDA-47 firmy A.I.B (uszczelki nie są przerywane).
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Wzdłuż stojaków i nadproża o cieżnicy są umieszczone uszczelki pęczniejące Promaseal PL

firmy PROMAT, o przekroju 2 x 30 mm.
W specjalnym rowku progu drewnianego jest umieszczona uszczelka QL-3118 firmy Schleger
(uszczelka nie jest przerywana). W progu stalowym drzwi o deklarowanej odporno ci ogniowej jest
umieszczona uszczelka dociskowa KDA-47 firmy A.I.B.
Skrzydła drzwi są zawieszone w o cieżnicy na co najmniej trzech stalowych zawiasach
czopowych trzyczę ciowych wzmocnionych firmy PPHU Bogat lub E628-00-00E firmy Pol-Soft.
Na wysoko ci każdego zawiasu zamontowane są stalowe bolce przeciwwyważeniowe firmy
GERDA Sp. z o.o.
Drzwi GERDA CP-60D, GERDA C1P-60D, GERDA CPX-6010D i GERDA C1PX-6010D są
wyposażone w:

 zamek główny wpuszczany, zapadkowo-ryglowy ZW 3000ZMS PREMIUM, sprzężony cięgnem z
dolnym zamkiem pomocniczym, wpuszczanym, ryglowym typu PREMIUM oraz z górnym ryglem
firmy GERDA Sp. z o.o.,

 tarcze drzwiowe zamka głównego TD1000/90 firmy GERDA Sp. z o.o.,
 komplet klamek z stalowym trzpieniem obrotowym Blok firmy AXA,
 wkładkę bębenkową, profilową zamka głównego EVO Z firmy GERDA Sp. z o.o.,
 zamek dodatkowy, wpuszczany ZW 550 firmy GERDA Sp. z o.o. (nie występuje w przypadku
drzwi GERDA C1P-60D i GERDA C1PX-6010D),

 wkładkę bębenkową z gałką, profilową zamka dodatkowego WKE1 firmy GERDA Sp. z o.o. (nie
występuje w przypadku drzwi GERDA C1P-60D i GERDA C1PX-6010D),

 tarczę drzwiową dodatkowego zamka górnego WKE1 firmy GERDA Sp. z o.o. (nie występuje w
przypadku drzwi GERDA C1P-60D i GERDA C1PX-6010D),

 zamykacz drzwiowy zintegrowany ze skrzydłem drzwiowym firmy GERDA Sp. z o.o.
Drzwi GERDA CP-60D, GERDA C1P-60D, GERDA CPX-6010D i GERDA C1PX-6010D mogą
być wyposażone w:

 zamykacz nawierzchniowy TS 1500 firmy GEZE alternatywnie zamiast zamykacza drzwiowego
firmy GERDA Sp. z o.o., zintegrowanego ze skrzydłem drzwiowym,

 wizjer o rednicy 15,5 mm WPS 35/65 lub 50/85 firmy GERDA Sp. z o.o.
Drzwi GERDA WP-60D, GERDA W1P-60D, GERDA WPX-6010D i GERDA W1PX-6010D
wyposażone są w:

 zamek główny wpuszczany, zapadkowo-ryglowy ZW 1000ZM PREMIUM ze stalowa zapadką
firmy GERDA Sp. z o.o.,

 tarcze drzwiowe zamka głównego TD200 firmy GERDA Sp. z o.o.,
 komplet klamek z stalowym trzpieniem obrotowym Blok firmy AXA,
 wkładkę bębenkową, profilową zamka głównego Pro System firmy GERDA Sp. z o.o.,
 zamek dodatkowy, wpuszczany ZW 550 firmy GERDA Sp. z o.o. (nie występuje w przypadku
drzwi GERDA W1P-60D i GERDA W1PX-6010D),

 wkładkę bębenkową z gałką, profilową zamka dodatkowego WKE1 firmy GERDA Sp. z o.o. (nie
występuje w przypadku drzwi GERDA W1P-60D i GERDA W1PX-6010D),
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 tarczę drzwiową dodatkowego zamka górnego WKE1 firmy GERDA Sp. z o.o. (nie występuje w
przypadku drzwi GERDA W1P-60D i GERDA W1PX-6010D),

 zamykacz drzwiowy zintegrowany ze skrzydłem drzwiowym firmy GERDA Sp. z o.o.
Drzwi GERDA WP-60D, GERDA W1P-60D, GERDA WPX-6010D i GERDA W1PX-6010D mogą
być wyposażone w:

 zamykacz nawierzchniowy TS 1500 firmy GEZE alternatywnie zamiast zamykacza drzwiowego
firmy GERDA Sp. z o.o., zintegrowanego ze skrzydłem drzwiowym,

 wizjer WPS 35/65 lub 50/85 firmy GERDA Sp. z o.o., o rednicy 15,5 mm,
Każdy zamek jest mocowany przy pomocy dwóch rub stalowych M5.
Zagłębienie stalowej zapadki zamka głównego w otworze zaczepowym o cieżnicy wynosi
minimum 7 mm.
Opis techniczny materiałów i elementów, z których wykonywane są drzwi, jako ć wykonania oraz
oznakowanie drzwi objętych niniejszą Krajową Oceną Techniczną, podano w Załączniku A.
Budowę oraz przekroje charakterystyczne stalowych drzwi wewnętrznych GERDA CP-60D,
GERDA C1P-60D, GERDA CPX-6010D, GERDA C1PX-6010D, GERDA WP-60D, GERDA W1P-60D,
GERDA WPX-6010D i GERDA W1PX-6010D pokazano w Załączniku B.

2. ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU
Drzwi GERDA CP-60D, GERDA C1P-60D, GERDA CPX-6010D, GERDA C1PX-6010D, GERDA
WP-60D, GERDA W1P-60D, GERDA WPX-6010D i GERDA W1PX-6010D są przeznaczone do
stosowania w budownictwie jako drzwi wewnętrzne, w zakresie wynikającym z wła ciwo ci użytkowych
okre lonych w p. 3.
Z uwagi na wymagania wytrzymało ciowe, drzwi objęte niniejszą Krajową Oceną Techniczną
mogą być stosowane w warunkach odpowiadających 2 klasie wymagań wytrzymało ci mechanicznej wg
PN-EN 1192:2001, tj. w lekkich i rednich warunkach eksploatacji.
Drzwi objęte niniejszą Krajową Oceną Techniczną, wykonane i wyposażone zgodnie z opisem
podanym w p. 1, spełniają wymagania w zakresie odporno ci na włamanie okre lone wg PN-EN 1627:2012
dla klasy:


RC3 – w przypadku drzwi GERDA CP-60D, GERDA C1P-60D, GERDA CPX-6010D i GERDA
C1PX-6010D, o maksymalnych wymiarach zewnętrznych skrzydła (szeroko ć x wysoko ć):
955 x 2030 mm,



RC2 – w przypadku drzwi GERDA WP-60D, GERDA W1P-60D, GERDA WPX-6010D i GERDA
W1PX-6010D, o maksymalnych wymiarach zewnętrznych skrzydła (szeroko ć x wysoko ć):
955 x 2030 mm.
Z uwagi na ochronę przeciwdźwiękową pomieszczeń, drzwi objęte niniejszą Krajową Oceną

Techniczną powinny być stosowane zgodnie z wymaganiami PN-B-02151-3:2015 lub z wymaganiami
okre lonymi indywidualnie dla konkretnego budynku oraz ustaleniami p. 3.13.
Z uwagi na przepuszczalno ć powietrza, drzwi objęte niniejszą Krajową Oceną Techniczną
mogą być stosowane w warunkach odpowiadających klasie 2 oraz klasie B wg wymagań PN-EN
12207:2017.
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Drzwi GERDA CP-60D, GERDA C1P-60D, GERDA CPX-6010D, GERDA C1PX-6010D, GERDA
WP-60D, GERDA W1P-60D, GERDA WPX-6010D i GERDA W1PX-6010D, wykonane zgodnie z opisem
podanym w p. 1, spełniają kryteria okre lone w PN-EN 13501-2:2016 dla klasy EI2 60 odporno ci
ogniowej i powinny być wbudowywane w ciany o klasie co najmniej EI 60 odporno ci ogniowej wg PN-EN
13501-2:2016:


murowane z bloczków betonowych, ceramicznych, z betonu komórkowego, z cegły ceramicznej,
z cegły silikatowej, o grubo ci nie mniejszej niż 115 mm,



betonowe lub żelbetowe, o grubo ci nie mniejszej niż 115 mm,

przy czym o cieżnica stalowa powinna być mocowana przy pomocy 12 stalowych kotew rozprężnych
o wymiarach co najmniej 10 x 142 mm (po 6 kołków na stojak o cieżnicy), a próg przy pomocy 3
stalowych kotew rozprężnych o wymiarach co najmniej 10 x 92 mm. O cieżnica, próg stalowy oraz wolne
przestrzenie pomiędzy elementami o cieżnicy a

cianą powinny być szczelnie wypełnione zaprawą

cementową.
Drzwi GERDA CP-60D, GERDA C1P-60D, GERDA CPX-6010D, GERDA C1PX-6010D, GERDA
WP-60D, GERDA W1P-60D, GERDA WPX-6010D i GERDA W1PX-6010D, wykonane zgodnie z opisem
podanym w p. 1, spełniają kryteria okre lone w PN-EN 13501-2:2016 dla klas Sa, S200 dymoszczelno ci i
powinny być wbudowywane w ciany o grubo ci co najmniej 100 mm:


murowane z bloczków betonowych, ceramicznych, z betonu komórkowego, z cegły ceramicznej
lub z cegły silikatowej,



betonowe lub żelbetowe,



szkieletowe, z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie z kształtowników stalowych,

przy czym o cieżnica stalowa powinna być mocowana:


przy pomocy 12 stalowych kotew rozprężnych o wymiarach co najmniej 10 x 140 mm (po 6
kotew na stojak o cieżnicy), a próg przy pomocy 3 stalowych kotew rozprężnych o wymiarach co
najmniej 6 x 60 mm; o cieżnica, próg stalowy oraz wolne przestrzenie pomiędzy elementami
o cieżnicy a

cianą powinny być szczelnie wypełnione zaprawą cementową lub pianą

poliuretanową PU (CONI) firmy Zakłady Chemiczne Anser, natomiast styki pomiędzy
elementami o cieżnicy a cianą powinny być uszczelnione masą silikonową – w przypadku cian
murowanych, betonowych i żelbetowych,


przy pomocy 12 stalowych wkrętów montażowych o wymiarach 7,5 x 132 mm (po 6 sztuk na
stojak o cieżnicy) do kształtowników UA, a próg przy pomocy 3 stalowych kołków rozprężnych o
wymiarach co najmniej 6 x 60 mm; o cieżnica, próg stalowy oraz wolne przestrzenie pomiędzy
elementami o cieżnicy a

cianą powinny być szczelnie wypełnione zaprawą cementową lub

pianą poliuretanową PU (CONI) firmy Zakłady Chemiczne Anser, natomiast styki pomiędzy
elementami o cieżnicy a cianą powinny być uszczelnione masą silikonową – w przypadku cian
szkieletowych.
Drzwi GERDA CP-60D, GERDA C1P-60D, GERDA CPX-6010D, GERDA C1PX-6010D, GERDA
WP-60D, GERDA W1P-60D, GERDA WPX-6010D i GERDA W1PX-6010D, wykonane zgodnie z opisem
podanym w p. 1, spełniają kryteria okre lone w PN-EN 13501-2:2016 dla klasy EI2 60 odporno ci
ogniowej i klas Sa, S200 dymoszczelno ci oraz powinny być wbudowywane w ciany o klasie co najmniej
EI 60 odporno ci ogniowej wg PN-EN 13501-2:2016:

ITB-KOT-2018/0132 wydanie 1
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murowane z bloczków betonowych, ceramicznych, z betonu komórkowego, z cegły ceramicznej
lub z cegły silikatowej, o grubo ci nie mniejszej niż 115 mm,



betonowe lub żelbetowe, o grubo ci nie mniejszej niż 115 mm,

przy czym o cieżnica stalowa powinna być mocowana przy pomocy 12 stalowych kotew rozprężnych
o wymiarach co najmniej 10 x 142 mm (po 6 kołków na stojak o cieżnicy), a próg przy pomocy
3 stalowych kotew rozprężnych o wymiarach co najmniej 10 x 92 mm. O cieżnica, próg stalowy oraz
wolne przestrzenie pomiędzy elementami o cieżnicy a

cianą powinny być szczelnie wypełnione

zaprawą cementową, natomiast styki pomiędzy elementami o cieżnicy a

cianą powinny być

uszczelnione masą silikonową.
Z uwagi na wymagania w zakresie odporno ci na korozję, drzwi GERDA CP-60D, GERDA C1P60D, GERDA CPX-6010D, GERDA C1PX-6010D, GERDA WP-60D, GERDA W1P-60D, GERDA WPX6010D i GERDA W1PX-6010D powinny być odpowiednio zabezpieczone powłokami antykorozyjnymi,
w zależno ci od kategorii korozyjno ci atmosfery wg PN-EN ISO 9223:2012 i PN-EN ISO 12944-2:2001.
Zabezpieczenia antykorozyjne nie są objęte niniejszą Krajową Oceną Techniczną.
Wyroby objęte niniejszą Krajową Oceną Techniczną powinny być stosowane zgodne z projektem
technicznym, opracowanym dla okre lonego obiektu z uwzględnieniem:
•

polskich norm i przepisów techniczno-budowlanych, a w szczególno ci rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422, z późniejszymi zmianami),

•

postanowień niniejszej Krajowej Oceny Technicznej,

•

instrukcji montażu i wbudowywania drzwi, opracowanej przez producenta i dostarczanej
odbiorcom z każdą partią wyrobów.

3. WŁA CIWO CI U YTKOWE WYROBU I METODY ZASTOSOWANE DO ICH OCENY
3.1. Odchyłki wymiarów
Odchyłki wymiarów skrzydeł drzwiowych od warto ci nominalnych nie przekraczają odchyłek
dopuszczalnych dla 2 klasy tolerancji wg PN-EN 1529:2001, tj.: ± 1,5 mm, w przypadku odchyłki
szeroko ci i wysoko ci oraz ± 1,0 mm, w przypadku odchyłki grubo ci.
Odchyłki

wymiarowe

o cieżnic

stalowych

od

warto ci

nominalnych

nie

przekraczają

następujących warto ci dopuszczalnych:


wysoko ć we wrębie: ± 2,0 mm,



szeroko ć we wrębie: +3,0/-1,0 mm,



szeroko ć w wietle: +3,5/-1,5 mm,



położenie zawiasów: ± 1,0 mm.
Odchyłki wymiarów sprawdza się za pomocą przyrządów pomiarowych o odpowiedniej

dokładno ci.
3.2. Prostok tno ć skrzydła
Odchyłka od prostokątno ci naroża skrzydła nie przekracza odchyłek dopuszczalnych dla 2 klasy
tolerancji wg normy PN-EN 1529:2001, tj. 1,5 mm.
Prostokątno ć sprawdza się wg PN-EN 951:2000.
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3.3. Płasko ć skrzydła
Odchyłki od płasko ci ogólnej skrzydła drzwi: zwichrowanie (odchyłka od płasko ci naroża),

wygięcie wzdłużne (w kierunku wysoko ci) i wygięcie poprzeczne (w kierunku szeroko ci) nie
przekraczają odchyłek dopuszczalnych dla 3 klasy tolerancji wg PN-EN 1530:2001, tj. odpowiednio:
4,0 mm; 4,0 mm i 2,0 mm.
Odchyłka od płasko ci miejscowej nie przekracza odchyłki dopuszczalnej dla 1 klasy tolerancji
wg PN-EN 1530:2001, tj. 0,6 mm.
Płasko ć skrzydła sprawdza się wg PN-EN 952:2000.
3.4. Prawidłowo ć działania drzwi
Ruch skrzydła przy otwieraniu i zamykaniu jest płynny, bez zahamowań i ocierania skrzydła
o o cieżnicę. Działanie ruchomych elementów okuć przebiega bez zacięć. Uszczelki ci le przylegają do
odpowiednich powierzchni skrzydła i o cieżnicy, zgodnie z założeniami konstrukcyjnymi.
Prawidłowo ć działania drzwi sprawdza się poprzez ich trzykrotne otwarcie i zamknięcie,
z uwzględnieniem pracy okuć i osprzętu, stanowiących wyposażenie drzwi.
3.5. Siły operacyjne
Siły operacyjne, mierzone wg PN-EN 12046-2:2001, nie przekraczają warto ci dopuszczalnych
okre lonych wg PN-EN 12217:2015 dla klasy 1.
3.6. Odporno ć na obci enie statyczne pionowe, działaj ce w płaszczy nie skrzydła
Obciążenie statyczne siłą pionową o warto ci 600 N (2 klasa wytrzymało ci wg PN-EN
1192:2001), działające na skrzydło rozwarte pod kątem 90°, nie powoduje:


odkształceń trwałych pionowych, mierzonych w dolnym narożu po stronie zamka, większych niż
1 mm,



zmiany długo ci przekątnej skrzydła większej niż 1 mm,



uszkodzeń wyrobu.
Prawidłowo ć działania drzwi po badaniu jest zachowana, zgodnie z p. 3.4.
Odporno ć na obciążenie statyczne siłą pionową sprawdza się wg PN-EN 947:2000.
3.7. Wytrzymało ć na skr canie statyczne
Obciążenie statyczne skręcające drzwi siłą o warto ci 250 N (2 klasa wytrzymało ci wg PN-EN

1192:2001), działające na skrzydło rozwarte pod kątem 90° i zablokowane w górnym narożu po stronie
zamka, nie powoduje odkształcenia trwałego, poziomego skrzydła w miejscu przyłożenia siły (dolne
naroże po stronie zamka) większego niż 2 mm.
Prawidłowo ć działania drzwi po badaniu jest zachowana, zgodnie z p. 3.4.
Wytrzymało ć na skręcanie statyczne sprawdza się wg PN-EN 948:2000.
3.8. Odporno ć na uderzenie ciałem mi kkim i ci
Drzwi

nie

wykazują

żadnych

uszkodzeń

kim

mechanicznych,

tj.

zgniecenia

wypełnienia,

rozwarstwienia, oderwania okładzin, pęknięć w miejscu mocowania okuć, itp. w wyniku trzykrotnego
uderzenia ciałem miękkim i ciężkim o masie 30 kg, z energią E = 60 J (2 klasa wytrzymało ci wg PN-EN
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11/28

1192:2001), zarówno w kierunku otwierania jak i zamykania skrzydła. Odkształcenia trwałe skrzydła w
miejscach uderzeń, zmierzone jako różnica odchyłek od płasko ci przed i po uderzeniach, nie
przekraczają 2 mm.
Prawidłowo ć działania drzwi po badaniu jest zachowana, zgodnie z p. 3.4.
Odporno ć na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim sprawdza się wg PN-EN 949:2000.
3.9. Odporno ć na uderzenie ciałem twardym
rednia warto ć głęboko ci wgnieceń w powierzchniach skrzydła, wywołanych uderzeniami kulki
stalowej o rednicy 50 mm i masie 500 g, z energią E = 3,0 J (2 klasa wytrzymało ci wg PN-EN
1192:2001), jest nie większa niż 1,0 mm, natomiast warto ć maksymalna głęboko ci tych wgnieceń nie
przekracza 1,5 mm.

rednia warto ć rednic ww. wgłębień jest nie większa niż 20 mm. Powierzchnie

skrzydła po badaniu nie wykazują uszkodzeń mechanicznych (złamań, przebić i pęknięć, rozwarstwień).
Mogą wystąpić pojedyncze uszkodzenia warstwy wykończeniowej.
Odporno ć na uderzenie ciałem twardym sprawdza się wg PN-EN 950:2000.
3.10. Odporno ć drzwi na cykliczne, wielokrotne otwieranie i zamykanie skrzydła (trwało ć
mechaniczna)
Drzwi po wykonaniu 20 000 cykli otwierania i zamykania skrzydła wg normy PN-EN 1191:2013
(klasa 3 wg normy PN-EN 12400:2004), nie wykazują uszkodzeń i nieprawidłowo ci w działaniu.
Skrzydło drzwi porusza się bez zacięć i zahamowań w ruchu. Uszczelki na całej swej długo ci przylegają
do odpowiednich powierzchni, zgodnie z założeniami konstrukcyjnymi.
3.11. Odporno ć na włamanie
Drzwi objęte niniejszą Krajową Oceną Techniczną spełniają wymagania wg PN-EN 1627:2012
okre lone dla klasy:


RC3 odporno ci na włamanie – w przypadku drzwi GERDA CP-60D, GERDA C1P-60D, GERDA
CPX-6010D i GERDA C1PX-6010D o maksymalnych wymiarach zewnętrznych skrzydła
(szeroko ć x wysoko ć): 955 x 2030 mm,



RC2 odporno ci na włamanie – w przypadku drzwi GERDA WP-60D, GERDA W1P-60D,
GERDA WPX-6010D i GERDA W1PX-6010D o maksymalnych wymiarach zewnętrznych
skrzydła (szeroko ć x wysoko ć): 955 x 2030 mm,

w zakresie:


odporno ci na obciążenia statyczne wg PN-EN 1628+A1:2016,



odporno ci na obciążenia dynamiczne wg PN-EN 1629+A1:2016,



odporno ci na niekonwencjonalne manipulacje narzędziami wg PN-EN 1630+A1:2016.
3.12. Przepuszczalno ć powietrza
Drzwi GERDA CP-60D, GERDA C1P-60D, GERDA CPX-6010D, GERDA C1PX-6010D, GERDA

WP-60D, GERDA W1P-60D, GERDA WPX-6010D i GERDA W1PX-6010D spełniają wymagania
przepuszczalno ci powietrza dla klasy 2 oraz klasy B wg PN-EN 12207:2017, a redni współczynnik
infiltracji powietrza nie jest większy niż 1,0 m³/(mhdaPa)2/3.
Przepuszczalno ć powietrza sprawdza się wg PN-EN 1026:2016.
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3.13. Izolacyjno ć akustyczna
Izolacyjno ć akustyczną drzwi podano w tablicy 1. Izolacyjno ć akustyczną drzwi sprawdza się

wg PN-EN ISO 10140-2:2011.
Tablica 1
Klasy akustyczne 1)
Typ drzwi

klasa D1
wg wska nika RA1

klasa D2
wg wska nika RA2

klasa RW
wg wska nika RW

1

2

3

4

D1 – 35

D2 – 30

RW = 37 dB

D1 – 35

D2 –35

RW = 37 dB

Drzwi GERDA CP-60D, GERDA C1P-60D, GERDA
WP-60D i GERDA W1P-60D, z progiem drewnianym
Drzwi GERDA CPX-6010D, GERDA C1PX-6010D,
GERDA WPX-6010D i GERDA W1PX-6010D,
z progiem drewnianym
1)

Zasady klasyfikacji D1, D2, Rw – wg Instrukcji ITB nr 448/2015

3.14. Odporno ć ogniowa
Drzwi GERDA CP-60D, GERDA C1P-60D, GERDA CPX-6010D, GERDA C1PX-6010D, GERDA
WP-60D, GERDA W1P-60D, GERDA WPX-6010D i GERDA W1PX-6010D, wykonane zgodnie z opisem
podanym w p. 1, spełniają kryteria okre lone w normie PN-EN 13501-2:2016, dla klasy EI2 60.
Odporno ć ogniową sprawdza się wg PN-EN 1634-1:2014.
3.15. Dymoszczelno ć
Drzwi GERDA CP-60D, GERDA C1P-60D, GERDA CPX-6010D, GERDA C1PX-6010D, GERDA
WP-60D, GERDA W1P-60D, GERDA WPX-6010D i GERDA W1PX-6010D, wykonane zgodnie z opisem
podanym w p. 1, spełniają kryteria okre lone w normie PN-EN 13501-2:2016, dla klas Sa, S200
dymoszczelno ci.
Dymoszczelno ć sprawdza się wg PN-EN 1634-3:2006.

4. PAKOWANIE, TRANSPORT I SKŁADOWANIE ORAZ SPOSÓB ZNAKOWANIA WYROBU
Wyroby objęte niniejszą Krakowa Oceną Techniczną powinny być pakowane zgodnie z normą
PN-B-05000:1996,

z

dołączoną

instrukcją

wbudowania.

Drzwi

powinny

być

przechowywane

i transportowane zgodnie z normą PN-B-05000:1996.
Sposób znakowania wyrobów znakiem budowlanym powinien być zgodny z rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wła ciwo ci użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1966, z późniejszymi zmianami).
Oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym powinny towarzyszyć:


dwie ostatnie cyfry roku, w którym znak budowlany został po raz pierwszy umieszczony na
wyrobie budowlanym,



nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikacyjny pozwalający jednoznacznie okre lić
nazwę i adres siedziby producenta,



nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego,



numer i rok wydania krajowej oceny technicznej, zgodnie z którą zostały zadeklarowane
wła ciwo ci użytkowe (ITB-KOT-2018/0132 wydanie 1),

ITB-KOT-2018/0132 wydanie 1
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numer krajowej deklaracji wła ciwo ci użytkowych,



poziom lub klasa zadeklarowanych wła ciwo ci użytkowych,



nazwa jednostki certyfikującej, która uczestniczyła w ocenie i weryfikacji stało ci wła ciwo ci
użytkowych wyrobu budowlanego (w przypadku drzwi o deklarowanej odporno ci ogniowej i/lub
dymoszczelno ci),



adres strony internetowej producenta, jeżeli krajowa deklaracja wła ciwo ci użytkowych jest na
niej udostępniona.
Wraz z krajową deklaracją wła ciwo ci użytkowych powinna być dostarczana albo udostępniana

w odpowiednich przypadkach karta charakterystyki i/lub informacje o substancjach niebezpiecznych
zawartych w wyrobie budowlanym, o których mowa w art. 31 lub 33 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych
ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów.
Ponadto oznakowanie wyrobu budowlanego, stanowiącego mieszaninę niebezpieczną według
rozporządzenia REACH, powinno być zgodne z wymaganiami rozporządzenia (WE) nr 1272/2008
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji
i mieszanin (CLP), zmieniającego i uchylającego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.

5. OCENA I WERYFIKACJA STAŁO CI WŁA CIWO CI U YTKOWYCH
5.1. Krajowy system oceny i weryfikacji stało ci wła ciwo ci u ytkowych
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wła ciwo ci użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966, z późniejszymi zmianami) ma
zastosowanie system 1 oceny i weryfikacji stało ci wła ciwo ci użytkowych.
5.2. Badanie typu
Wła ciwo ci użytkowe, ocenione w p. 3, stanowią badanie typu wyrobu, dopóki nie nastąpią
zmiany surowców, składników, linii produkcyjnej lub zakładu produkcyjnego.
5.3. Zakładowa kontrola produkcji
Producent powinien mieć wdrożony system zakładowej kontroli produkcji w zakładzie
produkcyjnym. Wszystkie elementy tego systemu, wymagania i postanowienia, przyjęte przez
producenta, powinny być dokumentowane w sposób systematyczny, w formie zasad i procedur, włącznie
z zapisami z prowadzonych badań. Zakładowa kontrola produkcji powinna być dostosowana do
technologii produkcji i zapewniać utrzymanie w produkcji seryjnej deklarowanych wła ciwo ci
użytkowych wyrobu.
Zakładowa kontrola produkcji obejmuje specyfikację i sprawdzanie surowców i składników,
kontrolę i badania w procesie wytwarzania oraz badania kontrolne (według p. 5.4), prowadzone przez
producenta zgodnie z ustalonym planem badań oraz według zasad i procedur okre lonych
w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji.
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Wyniki kontroli produkcji powinny być systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny

potwierdzać, że wyroby spełniają kryteria oceny i weryfikacji stało ci wła ciwo ci użytkowych.
Poszczególne wyroby lub partie wyrobów i związane z nimi szczegóły produkcyjne muszą być w pełni
możliwe do identyfikacji i odtworzenia.
5.4. Badania kontrolne
5.4.1. Program badań. Program badań obejmuje:
a) badania bieżące,
b) badania okresowe.
5.4.2. Badania bie

ce. Badania bieżące obejmują sprawdzenie:

a) jako ci wykonania,
b) odchyłek wymiarów,
c) oznakowania.
5.4.3. Badania okresowe. Badania okresowe obejmują sprawdzenie:
a) sił operacyjnych,
b) odporno ci na obciążenie statyczne pionowe, działające w płaszczyźnie skrzydła,
c) izolacyjno ci akustycznej (jeżeli jest deklarowana),
d) przepuszczalno ć powietrza (nie dotyczy wyrobów dymoszczelnych),
e) odporno ci ogniowej i/lub dymoszczelno ci (w przypadku drzwi z deklarowaną odporno cią
ogniową łącznie z dymoszczelno cią producent może wykonać jedno z tych badań).
5.5. Cz stotliwo ć badań
Badania bieżące powinny być prowadzone zgodnie z ustalonym planem badań, ale nie rzadziej
niż dla każdej partii wyrobów. Wielko ć partii wyrobów powinna być okre lona w dokumentacji
zakładowej kontroli produkcji.
Badania okresowe powinny być wykonywane nie rzadziej niż raz na 3 lata.

6. POUCZENIE
6.1. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0132 wydanie 1 jest pozytywną oceną
wła ciwo ci użytkowych tych zasadniczych charakterystyk wewnętrznych drzwi przeciwpożarowych i/lub
dymoszczelnych GERDA CP-60D, GERDA C1P-60D, GERDA CPX-6010D, GERDA C1PX-6010D,
GERDA WP-60D, GERDA W1P-60D, GERDA WPX-6010D i GERDA W1PX-6010D, które zgodnie z
zamierzonym zastosowaniem, wynikającym z postanowień Oceny, mają wpływ na spełnienie wymagań
podstawowych przez obiekty budowlane, w których wyrób będzie zastosowany.
6.2. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0132 wydanie 1 nie jest dokumentem
upoważniającym do oznakowania wyrobu budowlanego znakiem budowlanym.
Zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. wraz z późniejszymi
zmianami (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1570, z późniejszymi zmianami) wyroby, których dotyczy
niniejsza Krajowa Ocena Techniczna, mogą być wprowadzone do obrotu lub udostępniane na rynku
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krajowym, jeżeli Producent dokonał oceny i weryfikacji stało ci wła ciwo ci użytkowych, sporządził
krajową deklarację wła ciwo ci użytkowych zgodnie z Krajową Oceną Techniczną ITB-KOT-2018/0132
wydanie 1 i oznakował wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6.3. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0132 wydanie 1 nie narusza uprawnień
wynikających z przepisów o ochronie własno ci przemysłowej, a w szczególno ci ustawy z dnia
30 czerwca 2000 r. – Prawo własno ci przemysłowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 776).
Zapewnienie tych uprawnień należy do obowiązków korzystających z niniejszej Krajowej Oceny
Technicznej ITB.
6.4. ITB wydając Krajową Ocenę Techniczną nie bierze odpowiedzialno ci za ewentualne
naruszenie praw wyłącznych i nabytych.
6.5. Krajowa Ocena Techniczna nie zwalnia producenta wyrobów od odpowiedzialno ci za ich
prawidłową jako ć, a wykonawców robót budowlanych od odpowiedzialno ci za ich wła ciwe
zastosowanie.
6.6. Ważno ć Krajowej Oceny Technicznej może być przedłużana na kolejne okresy, nie dłuższe
niż 5 lat.

7. WYKAZ DOKUMENTÓW WYKORZYSTANYCH W POST POWANIU
7.1. Raporty, sprawozdania z badań, oceny, klasyfikacje
1. Ocena klasyfikacyjna w zakresie odporno ci ogniowej drzwi stalowych, jednoskrzydłowych,
pełnych, rozwieranych systemów GERDA CP-60D oraz GERDA WP-60D, nr 1102.1/17/R57NZP –
Zakład Badań Ogniowych ITB
2. Ocena klasyfikacyjna w zakresie dymoszczelno ci drzwi stalowych, jednoskrzydłowych, pełnych,
rozwieranych systemów GERDA CP-60D oraz GERDA WP-60D, nr 1102.2/17/R57NZP – Zakład
Badań Ogniowych ITB
3. Raport z badań nr LZE00-01102/17/R64NZE, Zakład Inżynierii Elementów Budowlanych ITB
4. Raporty z badań nr LZF01-01102/17/R58NZF i LZF02-01102/17/R58NZF, Zakład Fizyki Cieplnej,
Akustyki i rodowiska IRB
5. Opinia klasyfikacyjna do sprawozdania z badań nr LB-1/016/2017, Instytut Mechaniki Precyzyjnej
6. Opinia klasyfikacyjna do sprawozdania z badań nr LB-1/015/2017, Instytut Mechaniki Precyzyjnej
7.2. Normy i dokumenty zwi zane
PN-EN 520+A1:2012

Płyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badań

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
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PN-EN 950:2000

Skrzydła drzwiowe. Oznaczanie odporności na uderzenie ciałem twardym

PN-EN 1026:2016

Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Metoda badania

PN-EN 1191:2013

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 1627:2012

Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje. Odporność na włamanie.
Wymagania i klasyfikacja

PN-EN 1628+A1:2016

Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje. Odporność na włamanie.
Metoda badania dla określenia odporności na obciążenie statyczne

PN-EN 1629+A1:2016

Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje. Odporność na włamanie.
Metoda badania dla określenia odporności na obciążenie dynamiczne

PN-EN 1630+A1:2016

Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje. Odporność na włamanie.
Metoda badania dla określenia odporności na próby włamania ręcznego

PN-EN 1634-1:2014

Badania odporności ogniowej i dymoszczelności zespołów drzwiowych,
żaluzjowych i otwieralnych okien oraz elementów okuć budowlanych.
Część

1:

Badania

odporności

ogniowej

zespołów

drzwiowych,

żaluzjowych i otwieralnych okien
PN-EN 1634-3:2006

Badania odporności ogniowej zestawów drzwiowych i żaluzjowych.
Część 3: Sprawdzanie dymoszczelności drzwi i żaluzji

PN-EN 10346:2015

Wyroby płaskie stalowe powlekane ogniowo w sposób ciągły do obróbki
plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

PN-EN 12046-2:2001

Siły operacyjne. Metoda badania. Część 2: Drzwi

PN-EN 12207:2001

Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Klasyfikacja

PN-EN 12207:2017

Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Klasyfikacja

PN-EN 12217:2015

Drzwi. Siły operacyjne. Wymagania i klasyfikacja

PN-EN 12365:2006

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

PN-EN ISO 12944-2:2001

Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą
ochronnych systemów malarskich. Część 2: Klasyfikacja środowisk

PN-EN 13162+A1:2015

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej
(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN 13501-2+A1:2016

Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków.
Część 2: Klasyfikacja na podstawie wyników badań odporności ogniowej,
z wyłączeniem instalacji wentylacyjnej

PN-EN 16034:2014

Drzwi,

bramy

eksploatacyjne.
dymoszczelności

i

otwieralne

Właściwości

okna.

Norma

dotyczące

wyrobu,

odporności

właściwości

ogniowej

i/lub
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PN-EN ISO 10140-2:2011
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Akustyka. Pomiar laboratoryjny izolacyjności akustycznej elementów
budowlanych. Część 2: Pomiar izolacyjności od dźwięków powietrznych

Instrukcja ITB nr 448/2015

Właściwości dźwiękoizolacyjne ścian, dachów, okien i drzwi oraz
nawiewników powietrza zewnętrznego
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Zał cznik A. Składniki (materiały i elementy), jako ć wykonania i oznakowanie
A.1. Składniki (materiały i elementy)
A.1.1. Blacha stalowa
Do wykonywania okładzin skrzydeł powinna być stosowana stalowa blacha ocynkowana wg PN-EN
10346:2015, gatunku DX51D+Z100 lub DX52D+Z100, o grubo ci 0,8 mm, oklejana jednostronnie folią
PVC.
Do wykonywania wewnętrznych wzmocnień skrzydeł powinny być stosowane płaskowniki i kształtowniki
ze stalowej blachy gatunku S235JRG2 wg PN-EN 10025-1:2007.
Do wykonywania o cieżnic drzwi powinny być stosowane kształtowniki gięte na zimno z ocynkowanej
blachy stalowej wg PN-EN 10346:2015, gatunku DX51D+Z100 lub DX52D+Z100, o grubo ci 1,5 mm,
oklejanej jednostronnie folią PVC.
A.1.2. Wypełnienia skrzydeł
Do wykonywania wypełnień skrzydeł powinny być stosowane płyty ze skalnej wełny mineralnej
TECHROCK firmy Rockwool, o grubo ci 23 mm i gęsto ci 180 kg/m3 ± 10 %, oraz płyty gipsowo –
kartonowe typu F wg PN-EN 520+A1:2012, o grubo ci 12,5 mm,.
A.1.3. Uszczelki
Do uszczelniania styku skrzydła z o cieżnicą oraz w progu powinny być stosowane uszczelki dociskowe
wg PN-EN 12365-1:2006.
W drzwiach powinny być stosowane uszczelki pęczniejące, zgodne opisem podanym w p. 1.
A.1.5 Okucia
W drzwiach wewnętrznych GERDA CP-60D, GERDA C1P-60D, GERDA CPX-6010D, GERDA C1PX6010D, GERDA WP-60D, GERDA W1P-60D, GERDA WPX-6010D i GERDA W1PX-6010D powinny być
stosowane kompletne okucia podane w p. 1, wprowadzone do obrotu zgodnie z obowiązującymi
przepisami oraz zamierzonym zastosowaniem, dostosowane do masy i geometrii skrzydeł oraz do
obciążeń eksploatacyjnych.
Zastosowanie w drzwiach o deklarowanej odporno ci ogniowej i/lub dymoszczelno ci okuć innych niż
podane w 1, ale tego samego rodzaju, jest możliwe, gdy zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z
obowiązującymi przepisami i ich przydatno ć do zastosowania w drzwiach o konstrukcji opisanej w p. 1
oraz o odpowiedniej klasie odporno ci ogniowej i/lub dymoszczelno ci została potwierdzona
odpowiednią cyfrą lub symbolem w czwartej pozycji kodu klasyfikacyjnego podanego w przedmiotowej
specyfikacji technicznej (normie, krajowej ocenie technicznej lub europejskiej ocenie technicznej), co
oznacza, że zostały przeprowadzone wymagane badania w tym zakresie, przy czym, przy doborze okuć
zamiennych, poza zgodno cią konstrukcji drzwi, należy ponadto uwzględnić zgodno ć:


czasu klasyfikacyjnego odporno ci ogniowej okuć zamiennych, wynikającego z przeprowadzonych
badań odporno ci ogniowej drzwi, w których były zastosowane te okucia, z czasem klasyfikacyjnym
odporno ci ogniowej drzwi, w których zamienne okucia mają być zastosowane,
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klasy dymoszczelno ci, wynikającej z przeprowadzonych badań dymoszczelno ci drzwi, w których
były zastosowane te okucia, z klasą dymoszczelno ci drzwi, w których zamienne okucia mają być
zastosowane.

Zastosowane okucia zamienne powinny być również dostosowane do masy i geometrii skrzydeł oraz do
obciążeń eksploatacyjnych, a także nie powinny powodować zmian w budowie drzwi.
A.2. Jako ć wykonania
Jako ć wykonania i wykończenia drzwi powinna zgodna opisami podanymi w p. 1 oraz dokumentacją
zakładowej kontroli produkcji. Nie powinny występować widoczne uszkodzenia (pęknięcia, rysy,
wgniecenia, itp.), uskoki w miejscach połączeń sąsiednich elementów, wichrowato ć powierzchni
płaskich, nieciągło ć powłok wykończeniowych i uszczelek, itp.
Ramy o cieżnic powinny być proste, bez skręceń, wichrowato ci i stałych odkształceń. Stojaki o cieżnic
powinny być równoległe do siebie i prostopadłe do nadproża.
Okucia powinny być tak osadzone i zamocowane, aby nie powodowały dodatkowych naprężeń.
Sworznie zawiasów powinny być położone współosiowo oraz równoległe do płaszczyzny stojaka
zawiasowego o cieżnicy lub płaszczyzny pionowej ramy skrzydła.
Uszczelki pęczniejące i przylgowe powinny być umieszczone odpowiednio w o cieżnicy i skrzydle,
zgodnie z opisem podanym w p. 1.
Otwory zaczepowe do zamków w stojakach o cieżnic powinny być zabezpieczone szczelnymi
osłonkami, skonstruowanymi w taki sposób, aby nie zasłaniały otworów zaczepowych i zapewniały pełny
wysuw zapadki i rygli zamków.
A.3. Oznakowanie
Każde stalowe drzwi o deklarowanej odporno ci ogniowej i/lub dymoszczelno ci objęte niniejszą
Krajową Oceną Techniczną powinny być oznakowane tabliczką znamionową, w sposób umożliwiający
identyfikację drzwi po pożarze. Tabliczka znamionowa powinna zawierać co najmniej następujące dane:


nazwę producenta,



nazwę (symbol) wyrobu,



klasę odporno ci ogniowej – w przypadku drzwi przeciwpożarowych,



klasę dymoszczelno ci – w przypadku drzwi dymoszczelnych,



klasę odporno ci ogniowej i dymoszczelno ci – w przypadku drzwi przeciwpożarowych i
dymoszczelnych,



numer Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2018/0132 wydanie 1,



rok produkcji.
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Zał cznik B.

Rys. B1. Budowa skrzydła drzwi GERDA CP-60D i GERDA C1P-60D (bez zamka dodatkowego)
1, 2 – okładziny skrzydła, 3 – wzmocnienie wzdłuż krawędzi zamkowej, 4 – wzmocnienie wzdłuż krawędzi
zawiasowej, 5 – wzmocnienie wzdłuż krawędzi nadprożowej, 6 – kaseta zamka głównego, 7 – kaseta zamka
dodatkowego, 8 – kaseta zamka pomocniczego, 9 – progowa listwa zamykająca, 10 – wypełnienie (wełna
mineralna), 11 – wypełnienie (płyta gipsowo-kartonowa), 12 – płyta PALSTOP P, 13 – zamek główny, 14 – zamek
dodatkowy (tylko w drzwiach GERDA CP-60D), 15 – zamek pomocniczy, 16 – rygiel pionowy, 17 – cięgno zamka
pomocniczego, 18 – bolec przeciwwyważeniowy, 19 – wizjer, 20– zawias, 21 – zamykacz drzwiowy zintegrowany
ze skrzydłem, 22 – zamykacz nawierzchniowy alternatywnie zamiast zamykacza zintegrowanego ze skrzydłem,
23 – uszczelka dociskowa, 24 – uszczelka pęczniejąca
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Rys. B2. Budowa skrzydła drzwi GERDA CPX-6010D i GERDA C1PX-6010D (bez zamka dodatkowego)
1, 2 – okładziny skrzydła, 3 – wzmocnienie wzdłuż krawędzi zamkowej, 4 – wzmocnienie wzdłuż krawędzi
zawiasowej, 5 – wzmocnienie wzdłuż krawędzi nadprożowej, 6 – kaseta zamka głównego, 7 – kaseta zamka
dodatkowego, 8 – kaseta zamka pomocniczego, 9 – progowa listwa zamykająca, 10 – wypełnienie (wełna
mineralna), 11 – wypełnienie (płyta gipsowo-kartonowa), 12 – płyta PALSTOP P, 13 – zamek główny, 14 – zamek
dodatkowy (tylko w drzwiach GERDA CPX-6010D), 15 – zamek pomocniczy, 16 – rygiel pionowy, 17 – cięgno
zamka pomocniczego, 18 – bolec przeciwwyważeniowy, 19 – wizjer, 20– zawias, 21 – zamykacz drzwiowy
zintegrowany ze skrzydłem, 22 – zamykacz nawierzchniowy alternatywnie zamiast zamykacza zintegrowanego ze
skrzydłem, 23, 24 – profile aluminiowe, 25 – panele z płyt MDF, 26 – uszczelka pęczniejąca
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Rys. B3. Budowa skrzydła drzwi GERDA WP-60D i GERDA W1P-60D (bez zamka dodatkowego)
1, 2 – okładziny skrzydła, 3 – wzmocnienie wzdłuż krawędzi zamkowej, 4 – wzmocnienie wzdłuż krawędzi
zawiasowej, 5 – wzmocnienie wzdłuż krawędzi nadprożowej, 6 – kaseta zamka głównego, 7 – kaseta zamka
dodatkowego, 8 – progowa listwa zamykająca, 9 – wypełnienie (wełna mineralna), 10 – wypełnienie (płyta gipsowokartonowa), 11 – płyta PALSTOP P, 12 – zamek główny, 13 – zamek dodatkowy (tylko w drzwiach GERDA WP60D), 14 – bolec przeciwwyważeniowy, 15 – wizjer, 16– zawias, 17 – zamykacz drzwiowy zintegrowany ze
skrzydłem, 18 – zamykacz nawierzchniowy alternatywnie zamiast zamykacza zintegrowanego ze skrzydłem,
19 – uszczelka dociskowa, 20 – uszczelka pęczniejąca
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Rys. B4. Budowa skrzydła drzwi GERDA WPX-6010D i GERDA W1PX-6010D (bez zamka
dodatkowego)
1, 2 – okładziny skrzydła, 3 – wzmocnienie wzdłuż krawędzi zamkowej, 4 – wzmocnienie wzdłuż krawędzi
zawiasowej, 5 – wzmocnienie wzdłuż krawędzi nadprożowej, 6 – kaseta zamka głównego, 7 – kaseta zamka
dodatkowego, 8 – progowa listwa zamykająca, 9 – wypełnienie (wełna mineralna), 10 – wypełnienie (płyta gipsowokartonowa), 11 – płyta PALSTOP P, 12 – zamek główny, 13 – zamek dodatkowy (tylko w drzwiach GERDA WPX6010D), 14 – bolec przeciwwyważeniowy, 15 – wizjer, 16– zawias, 17 – zamykacz drzwiowy zintegrowany ze
skrzydłem, 18 – zamykacz nawierzchniowy alternatywnie zamiast zamykacza zintegrowanego ze skrzydłem,
19, 20 – profile aluminiowe, 21 – panele z płyt MDF, 22 – uszczelka pęczniejąca
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Rys. B5. O cieżnica drzwi GERDA CP-60D, GERDA C1P-60D, GERDA WP-60D i GERDA W1P-60D
– widok, podstawowe wymiary i rozstaw punktów mocowania
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Rys. B6. O cieżnica drzwi GERDA CPX-6010D i GERDA C1PX-6010D, GERDA WPX-6010D
i GERDA W1PX-6010D – widok, podstawowe wymiary i rozstaw punktów mocowania
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a) o cieżnica asymetryczna FA

b) o cieżnica narożnikowa FT

c) o cieżnica symetryczna FC

d) o cieżnica „portalowa” FR

Rys. B7. O cieżnice drzwi GERDA CP-60D, GERDA C1P-60D GERDA CPX-6010D, GERDA C1PX-6010D,
GERDA WP-60D, GERDA W1P-60D GERDA WPX-6010D i GERDA W1PX-6010D – przekroje
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a) próg drewniany

b) próg stalowy

Rys. B8. Progi do drzwi GERDA CP-60D, GERDA C1P-60D GERDA CPX-6010D, GERDA C1PX6010D, GERDA WP-60D, GERDA W1P-60D GERDA WPX-6010D i GERDA W1PX-6010D
a) drzwi o deklarowanej odporno ci ogniowej i/lub dymoszczelno ci

1. o cieżnica
2. zaprawa cementowa
3. stalowy kołek rozprężny
(co najmniej 10 x 142 mm)

b) drzwi o deklarowanej dymoszczelno ci

1. o cieżnica
2. pianka poliuretanowa
3. masa silikonowa
4. wkręty montażowe

Rys. B9. Sposoby mocowania i uszczelniania o cieżnic
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Rys. B10. Szeroko ci szczelin
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