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1. PRZEDMIOT APROBATY

Pzedmiotem niniejszej Aprobaty Technicznej są płyty komorowe z poliwęglanu, o nazwie

handlowej PK, produkowane pzezfirmę WZD Sp' z o'o. zPszczyny.

Aprobata obejmuje płyty:

jednokomorowe o grubościach 4 mm; 4,5 mm; 6 mm; 8 mm i 10 mm'

tzykomorowe o gruboŚciach 8 mm i 10 mm,

pięciokomorowe o gruboŚciach 16 mm i20 mm

komorowe o grubościach 16 mm i 20 mm i pzekroju X (PK-X).

Budowę płyt będących pzedmiotem niniejszej Aprobaty Technicznej lTB pokazano na

rys. 1,2,3,4i5.
Płyty komorowe PK są przezroczyste, bezbanvne lub banłione, mają warstwę ochronną

pzed promieniami UV (dodana w koekstruzjiwarstwa absorbera).

ogólną charakterystykę płyt jednokomorowych podano w tablicy 1, tuy- i pięciokomorowych

w tablicy 2, a pŁYt PK-X w tablicy 3.

Tablica 1

Lp. Właściwości Płyty jednokomorowe

1 2 3 4 5 6 7

1 Grubośc płyt, mm 4 4,5 6 I 10

2 SzerokośÓ płyt, mm <2100
3 DługoŚc płyt, mm < 13000
4 Masa powierzchniowa, g/m 800 1 000 1 300 1 500 1700
5 P zepuszczal nośc światła płyt

przezroczystych, %:
82 81 81 BO 79

b Wspołczyn n ik rozszezal noŚci
liniowei. mm/m oC 0,068

7 WańośÓ obliczen iowa oporu
cieolneoo R^^,. (m2.K)AN 0,1 1 0,14

I Wskazniki izolacyjnoŚci
akustycznej, dB:
R*,
Rnr,
Ro"

12
11

I

12
11
o

15
14
12

16
15
13

17
16
14

Tablica 2

Lp. Właściwości Płyty wielokomorowe

1 2 3 4 5 6
1 GrubośÓ ffi, mm I 10 16 20
2 SzerokoŚĆ płyt, mm <2100
3 DługoŚÓ płyt' mm < 13000
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TabIica 2, ciąg dalszy

Lp. Właściwości Płyty wielokomorowe

1 2 3 4 5 6
4 Masa powierzchniowa, g/m' '1600 1750 2700 3100
5 P rzepuszczal nośÓ Światła płyt

orzezroczvstvch. %:
68 68 69 54

6 Wspołczynnik rozszezalnoŚci liniowej,
mm/m oC 0,068

Tablica 3

Lp. Właściwości Płyty komorowe PK_X

1 2 3 4

1 GruboŚc płyt, mm 16 20

2 SzerokośÓ płyt, mm <2100
3 DługoŚc płyt, mm < 13000
4 Masa powierzchniowa, g/m' 2500 2900
5 Wspołczyn n ik rozszerzal n oŚci l i n iowej,

mm/m "C
0,068

Wymagane właściwościtechniczne płyt komorowych z poliwęglanu PK podano W p' 3.

2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES IWARUNK! STOSOWANIA

PMy komorowe z poliwęglanu PK są przeznaczone do wykonywania zewnętznych

i wewnętznych pzegrÓd budowlanych.

Płyty PK mogą być stosowane jako pzegrody ścienne lub dachowe, nachylone pod kątem nie

mniejszym niz '15o w stosunku do powierzchni poziomej.

Płyty komorowe z poliwęglanu PK zostały sklasyfikowane:

w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez ściany przy działaniu ognia od strony elewacji -
jako nierozpzestrzeniające ognia (NRo) Wg normy PN-B-02867:1990,

w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez dachy - jako słabo rozprzestzeniające ogień

(SRO), wg metody badania podanej w p. 5.6.1.

Płyty PK zostały sklasyfikowane W klasie B-s1, d0 reakcji na ogień, Wg normy PN-EN

13501-1+A1 .2010, oraz na podstawie rczporządzenia Ministra lnfrastruktury z 12 kwietnia 2002 r'

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

(Dz.U. z2002 r. Nr 75, poz. 690, zpożniejszymizmianami):

. w zakresie palności płyt - jako niezapalne,

. w zakresie kapania pod Wpływem ognia - jako niekapiące,
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orazna podstawie lnstrukcji lTB Nr 40112004 - jako nieodpadające pod wpływem ognia.

Dopuszczalne ugięcie pzeszklenia wykonanego z W PK pŻy obciązeniu charakte-

rystycznym równe jest najmniejszej wańości spośród: 1/50 długości miezonej wzdłuŻ komÓr, 1l2o

szerokości płyty lub 50 mm.

W tablicy 4 podano dopuszczalne obciążenia charakterystyczne płyt jednokomorowych w

funkcji wymiarów płyt podpańych wzdłuz dwóch krawędzi równoległych do komór, przy rozstawie

podpór pośrednich (prostopadłych do komór) nie większym niż 1,5 m, a w tablicy 5 przy rozstawie

podpór pośrednich większym niz 1,5 m.

W tablicy 6 podano dopuszczalne obciązenia charakterystyczne płyt tzykomorowych w funkcji

wymiarów płyt podpańych na dwoch dłuzszych krawędziach (ułozenie komór prostopadłe do podpór),

w tablicy 7 dopuszczalne obciąŻenia charakterystyczne płyt pięciokomorowych podpańych na dwóch

dłuzszych krawędziach (ułozenie komór rÓwnoległe do podpor), ? W tablicy 8 dopuszczalne

obciążenia charakterystyczne płyt komorowych PK-X podpartych na dwóch dłuzszych krawędziach

(ułożenie komór rownoległe do podpór).

Tablica 4

obciażen ia charaktervstvczne. N/m'

Grubość płyty
Szerokość, mm

600 800 1 000 1200 1400 1600

6mm 920 850 780

8mm 1 100 1020 940 900 830 780

10 mm 1 1s0 1070 9s0 920 850 800

Tablica 5

obciażen ia charakterystvczne. N/m'

Grubość płyty
Szerokość, mm

600 800 900 1 000 1200 1400

6mm 570 530

8mm 655 6'10 570 535 510

10 mm 730 670 620 585 545 520

Tablica 6

obciażenia charaktervstvczne. N/m

Grubość płyty
Szerokość, mm

600 800 1 000 1200 1400 1600

Bmm 3600 1 900 700 220 200 180

10 mm 3970 2100 850 360 300 210
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obciażen ia charakterystvczne. N/m

Grubość płyty
Szerokość, mm

600 800 1000 1200 1400 1600

16 mm 1450 1 100 950 650 500 300

20 mm 1 500 1 150 1 050 450 400 250

Tablica 7

Tablica I
obciażen ia charaktervstvczne. N/m'

Grubość płyty
Szerokość, mm

600 800 1 000 1200 1400 1600

16 mm 1290 650 380 220 120 70

20 mm 2200 1140 690 460 270 160

Płyty PK o gruboŚci 4 mm i 4'5 mm mogą być stosowane wyłącznie do wykonywania

przeg rÓd n ie przenoszący ch obciąeń.

Płyty PK mogą być stosowane do wykonywania pzegrod łukowych' Minimalny promień

gięcia płyt wynosi 175 x grubość płyty

Płyty PK powinny byĆ stosowane zgodnie z projektem technicznym opracowanym dla

określonego obiektu budowlanego, z uwzględnieniem:

- obowiązujących pzepisow techniczno-budowlanych, W szczególności rozporządzenia

Ministra lnfrastruktury z 12 kwietnia 2002 r' w sprawie warunków technicznych, jakim powinny

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U' z 2002 r' Nr 75, poz. 690, zpożniejszymi

zmianami),

postanowień niniejszej Aprobaty,

oraz instrukcji montazu opracowanĄ przez Producenta i dostarczanej odbiorcom z kaŻdą pańią

wyrobów.

obrÓbka płyt komorowych z poliwęglanu moŹe odbywać się pzez piłowanie, wiercenie oraz

cięcie. Do piłowania mogą być uzywane piły tarczowe, taŚmowe lub ręczne kabłąkowe. BezpoŚrednio

po pzecięciu, kanały należy zabezpieczyc pzed wniknięciem pyłu i kuzu. Po pzecięciu krawędzie

płyt powinny być wolne od dzazg i nacięc. Srednica wierconego otworu powinna być nieco większa

od elementu łączącego wchodzącego W otwór (śruba, bolec). W pzypadku wiercenia większych

otworÓw najpienr naleŻy urynłiercic otwor mały, po czym naleŻy go powiększyć'

Zgodnie z Atestem Higienicznym Hl(B/0054l01l2014, wydanym przez Państwowy Zakład

Higieny w Warszawie, płyty PK spełniająWymagania higieniczne.
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3. WŁAŚclwoŚcl TEGHNlczNE. VVYMAGAN!A

Wymagane właściwości techniczne płyt komorowych z poliwęglanu PK podano w tablicy 9.

Tablica 9

Lp. Właściwości Wymagania Metody badań

1 2 3 4

1 Wygląd zewnętzny
płyty gładkie, o jednolitym

zabarwieniu, bez uszkodzeń
mechanicznvch

zuAT-15111.1212004

2

Dopuszczalne odchyłki wymiarow, mm:
- długości,
- szerokoŚci,
- grubości

-5l+ '10

r5
r 0,5

zuAT-151I.1212004

3
Dopuszczalne odchyłki gruboŚci Ścianki
licowej itylnej, %

wedługrys. 1+5 zuAT-151U.1212004

4
Dopuszczalne odchyłki masy powie-
rzchniowej, %

+3 zuAT-151|l.1212004

5
Dopuszczalne odchylenie krawędzi od
liniiprostej, mm/m

Ś1 zuAT-151U.1212004

6
Dopuszczalne odchylenie
od kąta prostego, mm/m

Ś1 zuAT-151U.12t2004

7
Temperatura mięknienia według Vicata
w powietrzu, oC 150 t 10 PN-EN ISO 306:2006

8
Stabilność wymiarowa - zmiana
wymiarów liniowych po 24 h
wtemp. + 100'C, %

r 0,1 zuAT-15il1j2t2004

9 WytzymałoŚÓ na rozciąganie, MPa >60 PN-EN rSO 527-
1:2012

PN-EN tSO 527-
3:1998

10
Mod uł spręŻystości pzy r ozciąganiu,
MPa > 2000

11 Wydłuzenie względne pzy zerwaniu, oń >60

12
Ugięcie płyt pod obciązeniem
rÓwnomiern ie rozłoŻonym

według p. 2 ETAG O1O

13
odpornoŚĆ na uderzenie ciałem twardym
przy energii uderzenia 6 Nm, w temp.
+ 20 "C (dotyczy płyt jednokomorowych)

brak pęknięÓ, mogą
występowaĆ wgniecenia

powierzchni licowej i

wyboczenia zeberek

zuAT-1siltj2t200414
odpornośc na udezenie ciałem twardym
przy energii uderzenia 12 Nm, w temp.
+ 20 "c (dotyczy płyt wielokomorowych)

15
odpornośÓ na udezenie ciałem twardym
przy energii uderzenia 6 Nm, w temp.
-20"c
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Tablica 9, ciąg dalszy

Lp. Właściwości Wymagania Metody badań

1 2 3 4

16
Klasyfikacja w zakresie
reakcji na ogień, klasa

B-s1, d0 PN-EN '13501+A1:2010

17 Klasyfikacja w zakresie
rozorzestrzenian ia oo n ia orzez ścianv

nierozpzestzeniające
oonia (NRO) PN-B-02867:1990

18 Klasyfikacja w zakresie
r ozor zeslrzen ian ia oo n ia or zez dachv

słabo rozpzestzen iające
oqień (SRo) p. 5.6.1 **)

*) 

' Ta wańoŚc, która daje większą tolerancję
**] Metoda badania niezgodna z Rozpoządzeniem Ministra lnfrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, z póŹniejszymi
zmianami)

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

PMy PK powinny byĆ dostarczane W oryginalnych opakowaniach Producenta oraz

p]zechowywane i transportowane zgodnie z instrukcją Producenta, w sposób zapewniający

niezmiennośc ich właściwości technicznych. Warunki pakowania mogą być uzgodnione między

Producentem i odbiorcą. Do kazdego opakowania powinna byĆ dołączona etykieta zawierająca co

najmniej następujące dane:

naa/Vę i adres Producenta,

nazwę handlowąwyrobu,

wymiary,

liczbę sztuk w opakowaniu,

nr Aprobaty Technicznej ITB AT-15-735312014,

numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności,

znak budowlany.

Sposob oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien byc zgodny z rozpo-

rządzeniem Ministra lnfrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobóW deklarowania

zgodności WyrobóW budowlanych olaz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

(Dz.U. z 2004 r. nr 198, poz. 2041, z póŹniejszymi zmianami).
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5. ocENA zcoDNoŚct

5.1. Zasady ogólne

Zgodnie zart' 4, ań.5 ust.'1, p.3 orazań' 8 ust. 1 ustawy zdnia 16 kwietnia 2004r.

o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 Nr 92, poz' 881 , z pÓŹniejszymi zmianami) wyroby, których

dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane przy

wykonywaniu robot budowlanych w zakresie odpowiadającym ich właściwościom uzytkowym

i pzeznaczeniu, jezeli Producent dokonał oceny zgodności, wydał krajową deklarację zgodności

z Aprobatą Techniczną lTB AT-15-735312014 i oznakował wyroby znakiem budowlanym, zgodnie

z obowiązĄącym i pzepisam i'

Zgodnie z rozpoządzeniem Ministra lnfrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r' w sprawie

sposobÓw deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem

budowlanym (Dz.U. z 2004 r' Nr 198, poz. 2041, z pózniejszymi zmianami) oceny zgodności

wyrobów objętych Aprobatą Techniczną lTB AT-15-735312014 dokonuje Producent, mający

siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosując system 3.

W pzypadku systemu 3 oceny zgodności, Producent moŻe wystawiÓ krajową deklarację

zgodnoŚci z AprobatąTechniczną lTB AT-15-735312014 na podstawie:

a) wstępnego badania typu pzeprowadzonego wzez akredytowane laboratorium,

b) zakładowej kontroli produkcji.

5.2. Wstępne badanle Ępu

Wstępne badanie typu jest badaniem potwierdzającym Wymagane właściwości techniczno-

użytkowe, wykonywanym pzed wprowadzeniem wyrobu do obrotu.

Wstępne badanie typu obejmuje:

temperaturę mięknienia wg Vicata,

wytzymałośc na rozciąganie,

wydłuzenie uzględne pzy zerwaniu,

moduł sprężystoś ci pzy rozciąganiu,

ugięcie płyt pod obciązeniem równomiernie rozłoŻonym,

odpornośó na udezenie ciałem twardym w temp. + 20 "C i _ 20 "C,

klasyfikację w zakresie reakcji na ogień,

klasyfikację w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez ściany przy działaniu ognia od strony

elewacji,
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klasyfikację w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez dachy.

Badania, które W proceduze aprobacyjnej były podstawą do ustalenia właściwości

techniczno-użytkowych wyrobów, stanowiąwstępne badanie typu w ocenie zgodności.

5.3. Zakładowa kontrola produkcji

Zakładowa kontrola produkcji obejmuje:

1) specyfikację i sprawdzanie surowców i składnikÓw,

2) kontrolę i badania w procesie wytwazania oraz badania gotowych wyrobów (p' 5.4)'

prowadzone przez Producenta zgodnie z ustalonym planem badań oraz według zasad

i procedur określonych w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji, dostosowanych do

technologii produkcji izmierzających do uzyskania wyrobów o Wymaganych właściwościach.

Kontrola produkcji powinna zapewniać, ze wyrób jest zgodny z Aprobatą Techniczną lTB

AT-15-735312014. Wyniki kontroli produkcji powinny byÓ systematycznie rejestrowane. Zapisy

rejestru powinny potwierdzać, Że wyrób spełnia kryteria oceny zgodności. Poszczególne wyroby

lub pańie wyrobów i związane z nimi szczegoły produkcyjne muszą być w pełni mozliwe do

identyfikacj i i odtworzenia.

5.4. Badania gotowych wyrobów

5.4.1. Program badań. Program badań obejmuje:

badania bieżące,

badania okresowe.

5.4.2. Badania bieżące. Badania biezące obejmują sprawdzenie:

wyglądu,

kształtu iwymiarów,

masy powierzchniowej.

5.4.3' Badania okresowe. Badania okresowe obejmują sprawdzenie:

temperatury mięknienia wg Vicata,

wytzymałości na rozciąganie,

wydłuzenia wzg lędneg o przy zerwaniu,

modułu spręzystości pzy rozciąganiu,
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odporności na udezenie ciałem twardym w temp. + 20 oc i - 20 oC,

reakcji na ogień,

stopn ia r ozpzestrzen ian ia ognia pzez Ściany,

stopnia rozpzestrzeniania ognia przez dachy.

5.5. Gzęstotliwośó badań

Badania biezące powinny byc wykonywane zgodnie z ustalonym planem badań, ale nie

zadziĄ niŻ dla kazdej pańii wyrobow. Wielkość pańii wyrobow powinna byc określona

w dokumentacj i zakładowej kontrol i prod u kcj i'

Badania okresowe naleŻy wykonywać nie rzadziej niŻ raz na 3 lata'

5.6. Metody badań

Badania należy wykonaó wg dokumentów wymienionych w tabl. 9, kol. 4 oraz Wg p' 5'6.1'

otzymane wyniki badań naleŻy porównywaczrymaganiami podanymiw tablicy 9.

5.6.1. Sprawdzenie słabego rozprzestrzeniania ognia ptzez dachy. Sprawdzenie słabego

rozpzestrzeniania ognia pzez dachy polega na poddawaniu probek (długoŚci 2500 mm i szerokości

1500 mm), działaniu ognia ze znormalizowanego żrodła (200 g wiórek dzewnych - 300 g oleju

napędowego) umieszczonego na prÓbkach' W czasie badania nalezy prowadzić pomiary

temperatury, określać zasięg spalania prÓbki, a takŻe występowanie płonących kropli lub odpadow

stałych oraz spalanie na wewnętznej powierzchni dachu. Dachy o nachyleniu do 5o bada się pzy
nachyleniu próbki 30. W czasie badania stosuje się nadmuch powietza o prędkości2 mls.

5.7. Pobieranle 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 lTB, jezeli wyniki wszystkich badań są pozytywne.
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6. USTALENIA FORMALNO - PRAWNE

6.1. Niniejsza Aprobata zastępuje Aprobatę Techniczną lTB AT-1 5-735312011'

6.2. Aprobata Techniczna lTB AT-15-735312014 jest dokumentem stwierdzającym

przydatnoŚć płyt komorowych z poliwęglanu PK do stosowania w budownictwie w zakresie

wynikającym z postanowień Aprobaty.

Zgodnie zań.4, art. 5 ust. 1, pkt. 3 orazań.8 ust. 1 ustawy zdnia '16 kwietnia 2004 r'

owyrobach budowlanych (Dz'U' z 2004 r' Nr 92, 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 pzeznaczeniu, jeżeli Producent dokonał oceny zgodności, wydał krajową deklarację zgodnoŚci

z Aprobatą Techniczną lTB AT-'15-735312014 i oznakował wyroby znakiem budowlanym, zgodnie

z obowiązującymi pzepisami.

6.3. Aprobata Techniczna lTB nie narusza uprawnień wynikających z pzepisów o ochronie

własności pzemysłowej, a w szczególności ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności

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

tych uprawnień nalezy do obowiąków korzystających z niniejszejAprobaty Technicznej.

6.4. lTB wydając Aprobatę Techniczną nie bierze odpowiedzialności za ewentualne

naruszenie praw wyłącznych i nabytych.

6.5. Aprobata Techniczna lTB nie zwalnia Producenta od odpowiedzialności za właściwą

jakośc wyrobów oraz wykonawców robót budowlanych od odpowiedzialności za właściwe ich

zastosowanie.

6.6. W treści wydawanych prospektów i ogłoszen oraz innych dokumentów związanych

z wprowadzaniem do obrotu i stosowaniem w budownictwie płyt komorowych z poliwęglanu PK

naleŻy zamieszczać informację o udzielonej tym wyrobom Aprobacie Technicznej lTB

AT-15-735312014.
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7. TERMIN WAZNOSCI

Aprobata Techniczna ITB AT-15-735312014 jest wazna do 31 marca 2019 r.

WaŻność Aprobaty Technicznej lTB moze byĆ pzedłużona na kolejne okresy, jezeli jej

Wnioskodawca lub formalny następca wystąpi w tej sprawie do lnstytutu Techniki Budowlanej

z odpowiednim wnioskiem nie póŹniej niŻ 3 miesiące pzed upływem terminu wazności tego

dokumentu.

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

Normy i dokumenĘ zł,tiązane

PN-B_02867:1990 ochrona przeciwpożarowa budynkÓw' Metoda badania stopnia

rozp rze strze n i an i a og n ia prze z ści any

PN-N-03010:'1983 Statystyczna kontrola jakoŚci. Losowy wybÓr jednostek produktu

do próbki

PN-EN 13501-1 Kasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementow

+A'1 :20'10 budynkÓw' Część 1: Kasyfikacja na badania reakcji na ogień

PN-EN lso 527-1:2012 Tworzywa sztuczne. oznaczanie właściwości mechanicznych

pny statycznym rozciąganiu. Zasady ogÓlne

PN-EN lSo 527-3:'1998 Tworzywa sztuczne. oznaczanie właściwoŚci mechanicznych

przy statycznym rozciąganiu. Warunki badań tolii i płyt

PN-EN ISO 306:2006 Tworzywa sztuczne. Tworzywa termoplastyczne. Oznaczenie

temperatury mięknienia wg Vicata

lnstrukcja lTB Przyporządkowanie określeniom występującym w przepisach

Nr 401/2004 techniczno-budowlanych klas reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1

zuAT-15lll'12l2004 Płytykomorowezpoliwęglanu

ETAG O1O S a m o n o śn e p rze p u sz cz aj ące św i atło ze stawy d ac h owe.
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Raporty, sprawozdania z badań, oceny, klasyfikacje

1' 00861l13lZ00NK. Praca badawcza dotycząca komorowych płyt poliwęglanowych PK-X o grubości

16 mm i20 mm' Zakład KonstrukcjiiElementów Budowlanych lTB. Warszawa 2014r.

2. LK00-00861/'t3|Z00NK. Rapoń zbadań komorowych płyt poliwęglanowych PK-X. Zakład Konstrukcji i

Elementów Budowlanych lTB. Warszawa 2014 r.

3. 2556|10/Z00NKU. Praca badawcza dotycząca komorowych płyt z poliwęglanu, pod kątem nowelizacji

aprobaty technicznej. Część 1. Badania właściwości fizyko-mechanicznych płyt' Zakład Konstrukcji i

Elementów Budowlanych, Warszawa 2011 r'

4' 2556l10lz00NKU. Praca badawcza dotycząca komorowych płyt z poliwęglanu, pod kątem nowelizacji

aprobaty technicznej. Część 2 ocena techniczna. Zakład Konstrukcji i Elementow Budowlanych,

Warszawa 2011 r.

5. NK-0698/A/09. Praca badawcza dotycząca komorowych płyt z poliwęglanu o grubości 16 i 20 mm,

pod kątem nowelizacji aprobaty technicznej AT-15-7353l2oo7. Zakład Konstrukcji i Elementów

Budowlanych, Warszawa 2009 r.

6. NL-4203/A/07. Praca badawcza dotycząca komorowych płyt z poliwęglanu produkcji firmy \NZD z

Pszczyny.Zakład Badań Lekkich Pzegród iPzeszkleń lTB, Warszawa2007 r.

7. 1005l13lzo0NP Rapoń klasyfikacyjny reakcji na ogień wg EN 13501-1+A1.2010. ZaĘad Badań

Ogniowych lTB, Warszawa,2013 r.

8. 735Jl14lz00NP Klasyfikacja ogniowa w zakresie słabego rozpzestzeniania ognia pzez dachy.

Zakład Badań ogniowych lTB, Warszawa,2014r.

9. 735.2l14lz00NP Klasyfikacja ogniowa w zakresie rozpzestzeniania ognia pzez ściany przy

działaniu ognia od zewnątz. Zakład Badań ogniowych lTB, Warszawa,2Q14 r'

10. 1861.1/10Z00NPU. Rapoń klasyfikacyjny reakcji na ogień wg EN 13501-1+A1.2010. Zakład Badań

Ogniowych lTB, Warszawa,2011 r.

11' 1861 .2l10z00NPU. Klasyfikacja ogniowa W zakresie rozpzestzeniania ognia pzez Ściany pfzy

działaniu ognia od zewnątrz.Zakład Badań ogniowych lTB, Warszawa,2011 r.

12' 1861.3/10Z00NPU. Klasyfikacja ogniowa w zakresie słabego rozpzestrzeniania ognia pzez dachy.

Zakład Badań ogniowych lTB, Warszawa,2011r.

13. NP-1522.21l08ftG. Klasyfikacja ogniowa w zakresie słabego rozprzestzeniania ognia pzez dachy'

Za(ad Badań ogniowych lTB, Warszawa, 2009 r'

14' NP-1522.2.2l08llTG. Klasyfikacja ogniowa w zakresie rozpzestzeniania ognia pzez ściany przy

działaniu ognia od strony elewacji. Zakład Badań ogniowych lTB, Warszawa, 2009 r.

15.NP-'t522.1lNo8lBP' Rapoń klasyfikacyjny reakcji na ogień wg EN 13501-'1 .2007. Zakład Badań

Ogniowych lTB, Warszawa, 2008 r.
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16.NP-0664lN08nG. Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień wg EN 13501-1 .2007. Zakład Badań

Ogniowych lTB, Warszawa, 2008 r.

17. NP-664.1/08/TG. Klasyfikacja ogniowa w zakresie słabego rozpzestzeniania ognia przez dachy.

Zakład Badań ogniowych lTB, Warszawa, 2008 r.

18.NP-664.2l08tTG. Klasyfikacja ogniowa w zakresie rozprzestzeniania ognia pzez ściany pzy

działaniu ognia od strony elewacji. Zakład Badań ogniowych lTB, Warszawa, 2008 r.

19. Atest Higieniczny H1(8/0054l0112014 - Państwowy Zakład Higieny, Warszawa 2014 r.
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RYSUNKI

Rys. 1.Płyty jednokomorowe z poliwęglanu PK o grubościach 10 mm, 8 mm i6 mm '''..'' 17

Rys. 2. Płyty jednokomorowe z poliwęglanu PK o grubościach 4 mm i 4,5 mm . ...18

Rys. 3. Płyty trzykomorowe z poliwęglanu PK o grubościach 8 mm i 10 mm ......'....... 19

Rys. 4. Płyty pięciokomorowe z poliwęglanu PK o gruboŚciach 16 mm i 20 mm........... ''''''''''''''''20
Rys. 5. Płyty komorowe PK-X o grubościach 16 mm i 20 mm .........' ''''''''''21
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Wymiary i dopuszczalne odchyłki gruboŚci Ścianki licowej itylnej

Płyta GruboŚc płyty (mm) Grubośc Ścianki licowej (mm) GruboŚc Ścianki tylnej (mm)

PK 10 mm 10 0,50 (r 0,15) 0,s0 (r 0,15)

Wymiary i dopuszczalne odchyłki gruboŚci Ścianki licowej itylnej

Płyta GruboŚÓ płyty (mm) GrubośÓ Ścianki licowej (mm) GruboŚc Ścianki tylnej (mm)

PKBmm 8 0,44 (t 0,15) 0,44 (r 0,15)

Wymiary i dopuszczalne odchyłki gruboŚci Ścianki licowej i tylnej

Płyta Grubośc płyty (mm) Grubośc Ścianki licowej (mm) GruboŚĆ ścianki tylnej (mm)

PK6mm 6 0,38 (r 0,10) 0,38 (t 0,10)

Rys. 1' Płyty jednokomorcwe z poliwęglanu PK o grubościach 10 mm, 8 mm i 6 mm
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Rys. 2. Płyty jednokomorowe z poliwęglanu PK o grubościach 4 mm i 4,5 mm

Wymiary i dopuszczalne odchyłki gruboŚci Ścianki licowej i tylnej

Płyta GruboŚc płyty (mm) Grubośc Ścianki licowej (mm) GrubośÓ ścianki tylnej (mm)

PK 4,5 mm 4,5 0,35 (r 0,10) 0,35 (r 0,10)

Wymiary i dopuszczalne odchyłki grubości ścianki licowej itylnej

Płyta GruboŚÓ płyty (mm) GruboŚĆ Ścianki licowej (mm) GruboŚc Ścianki tylnej (mm)

PK4mm 4 0,22 (r 0,08) 0,22 (t 0,08)
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Wymiary i dopuszczalne odchyłki gruboŚci ścianki licowej itylnej

Płyta GrubośÓ płyty (mm) GruboŚĆ Ścianki licowej (mm) GrubośÓ Ścianki tylnej (mm)

PKBmm 8 0,30 (r 0,10) 0,30 (r 0,10)
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Wymiary i dopuszczalne odchyłki grubości ścianki licowej i tylnej

Płyta Grubośc płyty (mm) GruboŚć Ścianki licowej (mm) Grubośc ścianki tylnej (mm)

PK 10 mm 10 0,30 (t 0,10) 0,30 (r 0,10)

Rys. 3. Płyty trzykomorowe z poliwęglanu PK o grubościach 8 mm i 'l0 mm
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Wymiary i dopuszczalne odchyłki grubości Ścianki licowej i tylnej

Płyta GruboŚc płyty (mm) GruboŚĆ Ścianki licowej (mm) GrubośÓ Ścianki tylnej (mm)

PK'16 mm 16 0,80 (r 0,20) 0,80 (r 0,20)

ILrII

Wymiary i dopuszczalne odchyłki gruboŚci Ścianki licowej i tylnej

Płyta GruboŚĆ płyty (mm) Grubośc ścianki licowej (mm) Grubośc ścianki tylnej (mm)

PK 10 mm 20 0,80 (r 0,20) 0,80 (r 0,20)

Rys. 4. Płyty pięciokomorowe z poliwęglanu PK o grubościach 16 mm i 20 mm
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Rys. 5. Płyty komorowe PK-X o grubościach 16 mm i 20 mm

Wymiary i dopuszczalne odchyłki grubości ścianki licowej itylnej

Płyta GrubośÓ płyty (mm) GrubośÓ ścianki licowej (mm) GruboŚc ścianki tylnej (mm)

PK-X 16 mm 16 0,55 (t 0,20) 0,50 (r 0,20)

1-ol*l
L

Wymiary idopuszczalne odchyłki grubości Ścianki licowej itylnej

Płyta Grubośc płyty (mm) GrubośÓ ścianki licowej (mm) GrubośĆ Ścianki tylnej (mm)

PK-X 20 mm 20 0,60 (r 0,20) 0,55 (r 0,20)


