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1. PRZEDMIOT APROBATY TECHNICZNEJ

Przedmiotem Aprobaty Technicznej ITB są okucia uchylne ROMB, ROMB DYNAMIC
i TAKT-150 z zasuwnicą lub zamykaczem dźwigniowym do skrzydeł uchylnych okien
drewnianych, aluminiowych lub z PVC-U, produkowane przez firmę METALPLAST KARO
Złotów S.A., ul. Kujańska 10e, 77-400 Złotów.
Niniejsza Aprobata Techniczna ITB obejmuje następujące okucia:
−

okucia uchylne ROMB z zasuwnicą UC do prostokątnych okien tworzywowych PVC-U,
wg rys. 1,

−

okucia uchylne ROMB z zasuwnicą UC do prostokątnych okien drewnianych, wg rys. 2,

−

okucia uchylne ROMB z zasuwnicą UC do prostokątnych okien aluminiowych, wg rys. 3,

−

okucia uchylne ROMB z zasuwnicą MC do trapezowych okien tworzywowych PVC-U,
wg rys. 4,

−

okucia uchylne ROMB z zasuwnicą MC do trapezowych okien drewnianych, wg rys. 5,

−

okucia uchylne ROMB z zasuwnicą MC do trapezowych okien aluminiowych, wg rys. 6,

−

okucia uchylne ROMB DYNAMIC z zasuwnicą SN do prostokątnych okien
tworzywowych z PVC-U, wg rys. 7,

−

okucia uchylne ROMB DYNAMIC z zasuwnicą SN do prostokątnych okien
drewnianych, wg rys. 8,

−

okucia uchylne ROMB DYNAMIC z zasuwnicą SN do prostokątnych okien
aluminiowych, wg rys. 9,

−

okucia uchylne ROMB DYNAMIC z zasuwnicą MN do prostokątnych okien
tworzywowych PVC-U, wg rys. 10,

−

okucia uchylne ROMB DYNAMIC z zasuwnicą MN do prostokątnych okien
drewnianych, wg rys. 11,

−

okucia uchylne ROMB DYNAMIC z zasuwnicą MN do prostokątnych okien
aluminiowych, wg rys. 12,

−

okucia uchylne ROMB z zasuwnicą M lub 7,5M do prostokątnych okien
tworzywowych PVC-U, wg rys. 13,

−

okucia uchylne ROMB z zasuwnicą M do prostokątnych okien drewnianych, wg rys. 14,

−

okucia uchylne ROMB z zasuwnicą M lub 7,5M do prostokątnych okien aluminiowych,
wg rys. 15,

−

okucia uchylne TAKT-150 z zamykaczem dźwigniowym, wg rys. 16,
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okucia uchylne TAKT-150 z zamykaczem dźwigniowym z cięgnem giętkim, wg rys. 17.
Wszystkie części okuć uchylnych, wykonane ze stali i stopów cynku, pokryte są

powłoką cynkową chromianową i dodatkowo lakierowane.
Części okuć wykonane ze stopów aluminiowych, widoczne po zamocowaniu do
okien, pokryte są powłoką malarską proszkową lub powloką anodową.
Wymagane właściwości techniczne okuć uchylnych ROMB podano w p. 3.

2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA

Okucia uchylne ROMB, ROMB DYNAMIC i TAKT-150 z zasuwnicą lub zamykaczem
dźwigniowym są przeznaczone do uchylania skrzydeł okien z drewna, aluminium lub
tworzyw sztucznych, stosowanych w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego
i użyteczności publicznej.
W przypadku okuć uchylnych z zasuwnicą, do uruchomienia okuć należy stosować
klameczki okienne, w tym klameczki z blokadą obrotu zwalnianą przyciskiem lub przy
pomocy klucza, zgodne z wymaganiami normy PN-EN 13126-3:2012.
Klameczka okienna, uruchamiająca zasuwnicę okucia uchylnego, po wbudowaniu
okna powinna być usytuowana na wysokości nie większej niż 2 m od poziomu podłogi.
W przypadku większych wysokości od podłogi, do zamykania i ryglowania skrzydła
uchylnego powinien być stosowany zamykacz dźwigniowy TAKT-150.
Okucia uchylne z zasuwnicą lub zamykaczem dźwigniowym mogą być stosowane do
skrzydeł uchylnych o masie nie większej niż 80 kg.
Minimalne oraz maksymalne szerokości i wysokości skrzydła uchylnego, mierzone
we wrębie, do poszczególnych odmian okuć uchylnych podano w tablicy 1.
Tablica 1
Sw – szerokość skrzydła, mm

Hw – wysokość skrzydła, mm

okucia uchylne ROMB z zasuwnicą UC
≤ 800

470 ÷ 1700
okucia uchylne ROMB z zasuwnicą MC
610 ÷ 1680

801 ÷ 1650

okucia uchylne ROMB DYNAMIC z zasuwnicą SN
300 ÷ 1800

≤ 800
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c.d. tablicy 1

Sw – szerokość skrzydła, mm

Hw – wysokość skrzydła, mm

okucia uchylne ROMB DYNAMIC z zasuwnicą MN
≤ 1400

260 ÷ 1800
okucia uchylne ROMB z zasuwnicą UC

≤ 800

470 ÷ 1700

okucia uchylne ROMB z zasuwnicą M lub 7,5M
≤ 1450

530 ÷ 1680
okucia uchylne ROMB z zasuwnicą M
530 ÷ 1680
400 ÷ 1200 −
1200 ÷ 2400 −
2400 ÷ 3600 −

≤ 1450

okucia uchylne TAKT z zamykaczem dźwigniowym
z jednym zestawem
nożyc ryglujących
z dwoma zestawami
300 ÷ 1000
nożyc ryglujących
z trzema zestawami
nożyc ryglujących

Okna z okuciem uchylnym TAKT-150 z zamykaczem dźwigniowym powinny być
dodatkowo wyposażone w rozwórkę ograniczającą uchylenie i utrzymującą skrzydło okienne
w pozycji uchylonej, w sytuacji gdy nastąpiło celowe lub przypadkowe rozłączenie nożyc
zamykacza TAKT-150 ze skrzydłem okna.
Okucia uchylne należy mocować do okien zgodnie z instrukcją montażu wydaną przez
producenta. Instrukcja montażu powinna zawierać dobór i rozmieszczenie podzespołów
i części składających się na kompletne okucie, a także wymiary listew napędowych
z mechanizmem zasuwnicy, zamykacza oraz rozwórek. W instrukcji powinny być określone
wymagane luzy wrębowe, tolerancje wykonania ramy skrzydła i ościeżnicy, punkty
mocowania okuć oraz, jeżeli okucie jest dostarczane bez wkrętów, rodzaj i klasa właściwości
mechanicznych wkrętów do mocowania okuć. Długość wkrętów mocujących elementy
utrzymujące skrzydło okienne nie powinna być mniejsza niż 40 mm.
Po zainstalowaniu, łby wkrętów powinny licować z powierzchnią mocowanego
elementu okucia, albo zagłębiać się nie więcej niż 0,2 mm. Zaleca się aby okucia były
mocowane wkrętami zgodnymi ze specyfikacją techniczną producenta.
Instrukcja montażu powinna określać także warunki użytkowania i konserwacji okuć.
Szczególną uwagę należy zwrócić na potrzebę przeprowadzenia regularnych sprawdzeń
i oceny czy poszczególne elementy okucia, od których zależy bezpieczeństwo użytkowania,
są mocno osadzone, a połączenia nie uległy poluzowaniu. Czynności regulacyjne i przeglądy
powinny wykonywać zakłady specjalistyczne lub osoby zaznajomione ze specyfiką okuć
uchylnych i zamykaczy.
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3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA
3.1. Materiały i elementy
Do wykonywania okuć uchylnych należy stosować materiały stalowe o wytrzymałości
na rozciąganie Rm nie mniejszej niż 330 MPa, stopy aluminiowe co najmniej o właściwościach
mechanicznych stopu EN AC42200 wg normy PN-EN 1706:2001 oraz stopy cynku co
najmniej o właściwościach mechanicznych stopu ZL0410 wg normy PN-EN 1774:2001.
Elementy wchodzące w skład zestawu okuć uchylnych powinny być zgodne
z wymaganiami podanymi we właściwych normach wyrobów.
Zasuwnice okuć uchylnych powinny spełniać wymagania normy PN-EN 13126-4:2008.
Zawiasy do okuć uchylnych powinny spełniać wymagania normy PN-EN 1935:2003
+AC:2005.
Rozwórki okuć uchylnych powinny spełniać wymagania normy PN-EN 13126-5:2012.
Klameczki do okuć uchylnych powinny spełniać wymagania normy PN-EN 13126-3:2012.

3.2. Wyroby
3.2.1. Kształt, wymiary i odchyłki. Główne wymiary funkcjonalne powinny wynosić:
−

szerokość czoła listew napędowych – 16 ± 0,2 mm

−

szerokość suwaka napędu –10 ± 0,2 mm

−

szerokość ramion rozwórki – 16 ± 0,2 mm

−

rozstaw gniazd gwintowych w skrzynce mechanizmu napędowego – 43 ± 0,2 mm

−

skok suwaka napędowego – 17 ± 0,5 mm

−

otwór orzecha do trzpienia klameczki – 7 H11 mm

−

wystawanie czopów zamykających – 8 +00,2 mm.
Pozostałe wymiary liniowe okuć powinny być wykonane z tolerancją dla klasy

średniodokładnej m wg normy PN-EN 22768-1:1999. Odchyłka prostoliniowości listew
zasuwnic powinna się mieścić w klasie K wg normy PN-EN 22768-2:1999.
3.2.2. Wykonanie. Wykonanie okuć uchylnych powinno zapewniać bezpieczeństwo
użytkowania przez zatępienie części wystających poza konstrukcję ramy skrzydła lub
ościeżnicy, eliminując możliwość zranienia ostrymi krawędziami, a także haczenia odzieży.
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Połączenia nierozłączne (nitowane) powinny być wytrzymałe i sztywne, a w miejscach
przemieszczania powinny zapewniać swobodę obrotu lub przesuwu łączonych części.
Pogłębienia pod łby stożkowe wkrętów powinny być tak wykonane aby powierzchnie
łbów wkrętów pokrywały się po zamontowaniu z powierzchnią elementów, które mocują lub
zagłębiały się nie więcej niż 0,2 mm lub zgodnie z normą PN-EN ISO 15065:2007.
Gwinty powinny być wykonane w klasie średniodokładnej wg normy PN-ISO 965-2:2001.

3.2.3. Działanie. Działanie okuć uchylnych powinno być takie, aby nie było
możliwości samoistnego rozłączenia skrzydła okiennego z ościeżnicą w jakiejkolwiek pozycji
eksploatacji. Okucia powinny umożliwiać swobodne dwukierunkowe przemieszczanie suwaków
z czopami lub nożyc zamykacza, przy czym wszystkie części ryglujące powinny
przemieszczać się równocześnie o tę samą wartość.
Zawiasy okuć uchylnych powinny pozwalać na bezpieczne przemieszczanie skrzydła
okiennego w całym zakresie przewidzianym funkcją okucia uchylnego również, gdy nie
zamknięte skrzydło zostaje gwałtownie wypchnięte przez podmuch wiatru.

3.3. Właściwości techniczne okuć
3.3.1. Stabilność mechaniczna rozwórki. Rozwórki skrzydła uchylnego okna
próbnego powinny przenieść obciążenie statyczne, przyłożone do uchylonego skrzydła pod
kątem 90° w środku górnego ramiaka, siłą F o wartości 1000 N. Okucie uchylne
zainstalowane w oknie próbnym, w którym skrzydło uchylne znajduje się w pozycji
zamkniętej nie zaryglowanej, powinno przenieść obciążenie dynamiczne od spadającej
z wysokości 450 mm masy próbnej 10 kg, przy czym masa próbna powinna się zatrzymać
20 mm przed osiągnięciem przez skrzydło położenia końcowego ograniczonego przez
ogranicznik uchyłu (rozwórki). Po badaniu okucie powinno działać zgodnie z p. 3.2.3.
3.3.2. Trwałość. Trwałość okuć uchylnych powinna wynosić 10 000 + 1 % cykli otwarć
i zamknięć skrzydła okiennego. W czasie badania, każdy punkt ryglujący okucia powinien być
obciążony przeciwdziałającą siłą o wartości 20 0+1 N działającą na uchylane skrzydło okienne,
w kierunku jego uchylania. Po próbie trwałości okucie powinno działać zgodnie z p. 3.2.3.
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3.3.3. Siła pozioma zamykająca skrzydło. Siła przyłożona w pobliżu klameczki do
ramiaka skrzydła, powodująca zamknięcie uchylnego skrzydła, nie powinna być większa niż
120 N.

3.3.4. Obciążenia dotyczące obsługi okucia. Przy obciążeniu siłą przeciwdziałającą
o wartości 20 0+1 N na każdy punkt ryglujący okucia, maksymalny moment obrotowy przyłożony
do klameczki lub dźwigni zamykacza nie powinien być większy niż 10 Nm, a siła przyłożona
do klameczki lub dźwigni zamykacza nie większa niż 100 N.

3.3.5. Zmienność szczeliny przylgowej w punkcie ryglującym. W wyniku badania
trwałości okuć, szczelina przylgowa w oknie nie powinna się zmienić o więcej niż 1 mm,
zgodnie z wymaganiami p. 5.4.3 normy PN-EN 13126-8:2007.

3.3.6. Odporność urządzenia zamykającego. Mechanizm zasuwnicy i zamykacza
powinien wytrzymać obciążenie momentem obrotowym o wartości 25 Nm, przyłożonym do
klameczki zasuwnicy lub do dźwigni zamykacza, przy zablokowanym ruchu punktów
ryglujących okucia. Okucie po próbie powinno działać zgodnie z p. 3.2.3.

3.3.7. Odporność na korozję. Okucia uchylne powinny spełniać wymagania 3 klasy
odporności korozyjnej wg normy PN-EN 1670:2008 zgodnie z wymaganiami p. 5.7 normy
PN-EN 13126-8:2006.

3.3.8. Znakowanie. Na widocznych po zainstalowaniu częściach okuć uchylnych
powinien być umieszczony trwały i czytelny znak producenta.

3.3.9. Klasyfikacja okuć uchylnych. Klasyfikacja okuć uchylnych dotyczy
następujących właściwości techniczno-użytkowych:
•

trwałość – klasa 3, 10 000 cykli,

•

masa skrzydła okiennego – 80 kg,

•

bezpieczeństwo użytkowania – klasa 1,

•

odporność na korozję – klasa 3.
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4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT

Okucia uchylne ROMB, ROMB DYNAMIC i TAKT-150 powinny być dostarczane
w opakowaniach firmowych Producenta oraz przechowywane i transportowane w sposób
zapewniający ochronę przed uszkodzeniami. Do każdego opakowania powinna być
dołączona informacja zawierająca co najmniej następujące dane:
−

nazwa i adres producenta,

−

nazwa i symbol wyrobu,

−

numer Aprobaty Technicznej ITB AT-15-7511/2012,

−

numer i data wystawienia krajowej deklaracji zgodności,

−

zakres i warunki stosowania wyrobu,

−

znak budowlany.
Sposób

oznakowania

wyrobu

znakiem

budowlanym

powinien

być

zgodny

z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198/2004, poz. 2041).

5. OCENA ZGODNOŚCI

5.1. Zasady ogólne
Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92/2004, poz. 881, z późniejszymi zmianami) wyroby,
których dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, mogą być wprowadzane do obrotu
i stosowane przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym ich
właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, jeżeli Producent dokonał oceny zgodności,
wydał krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT-15-7511/2012
i oznakował wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich
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znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198/2004, poz. 2041) oceny zgodności wyrobów z Aprobatą
Techniczną ITB AT-15-7511/2012 dokonuje Producent, stosując system 3.
W przypadku systemu 3 oceny zgodności, Producent może wystawić krajową
deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT-15-7511/2012, na podstawie:
1) wstępnego badania typu przeprowadzonego przez akredytowane laboratorium,
2) zakładowej kontroli produkcji.

5.2. Wstępne badanie typu
Wstępne badanie typu jest badaniem potwierdzającym wymagane właściwości
techniczno-użytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu.
Wstępne badanie typu okuć uchylnych ROMB, ROMB DYNAMIC i TAKT-150
obejmuje:
• stabilność mechaniczną rozwórki,
• trwałość,
• siłę poziomą zamykającą skrzydło,
• obciążenia dotyczące obsługi okucia,
• zmienność szczeliny przylgowej w punktach ryglującym,
• odporność urządzenia zamykającego,
• odporność na korozję.
Badania, które w procedurze aprobacyjnej były podstawą do ustalenia właściwości
techniczno-użytkowych wyrobu, stanowią wstępne badanie typu w ocenie zgodności.

5.3. Zakładowa kontrola produkcji
Zakładowa kontrola produkcji obejmuje:
1) specyfikację i sprawdzanie materiałów,
2) kontrolę i badania w procesie wytwarzania 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 i zmierzających do uzyskania wyrobów
o wymaganych właściwościach.
Kontrola produkcji powinna zapewniać, że wyrób jest zgodny z Aprobatą Techniczną
ITB AT-15-7511/2012. Wyniki kontroli produkcji powinny być systematycznie rejestrowane.
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Zapisy rejestru powinny potwierdzać, że wyrób spełnia kryteria oceny zgodności.
Poszczególne wyroby lub partie wyrobów i związane z nimi szczegóły produkcyjne muszą
być w pełni możliwe do identyfikacji i odtworzenia.

5.4. Badania gotowych wyrobów
Badania gotowych wyrobów obejmują sprawdzenie:
a)

kształtu i wymiarów,

b)

wykonania,

c)

działania,

d)

cechowania.

5.5. Częstotliwość badań
Badania gotowych wyrobów powinny być wykonywane zgodnie z ustalonym planem
badań, ale nie rzadziej niż dla każdej partii wyrobów. Wielkość partii wyrobów powinna być
określona w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji.

5.6. Metody badań
Badania należy przeprowadzić metodami oraz z wykorzystaniem aparatury
i zastosowaniem procedur badawczych określonych w p. 6, 7 i 8 normy PN-EN 13126-1:2007,
p. 7 normy PN-EN 13126-8:2007 oraz normy PN-EN 1935:2003.
Wymiary skrzydła okna próbnego do badań należy ustalać zgodnie z p. 4.10 i 5.1
normy PN-EN 13126-8:2007.
5.6.1. Sprawdzenie kształtu, wymiarów i odchyłek. Sprawdzenie wymiarów
przeprowadza się narzędziami pomiarowymi, zapewniającymi uzyskanie dokładności
pomiaru 0,1 mm. Otrzymane wyniki należy porównać z wymaganiami podanymi w p. 3.2.1.
5.6.2. Sprawdzenie wykonania. Sprawdzenie wykonania przeprowadza się przez
stosowne pomiary oraz metodą wizualną zgodnie z normą PN-EN 13018:2004. Otrzymane
wyniki należy porównać z wymaganiami podanymi w p. 3.2.2.
5.6.3. Sprawdzenie działania. Sprawdzenie działania przeprowadza się przez
manualną 3-krotną próbę uchylania przy różnych położeniach okuć manewrujących oraz
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pomiary i ocenę, czy wszystkie elementy ryglujące okucia przemieściły się o tą samą
wartość. Otrzymane wyniki należy porównać z wymaganiami podanymi w p. 3.2.3.
5.6.4. Sprawdzenie stabilności rozwórek. Sprawdzenie stabilności mechanicznej
rozwórki przeprowadza się przez przyłożenie do uchylonego skrzydła obciążenia
statycznego pod kątem 90º w środku górnego ramiaka siłą F o wartości 1000 N.
Rozwórki zainstalowane w oknie próbnym, w którym skrzydło uchylne znajduje się
w pozycji zamkniętej nie zaryglowanej, powinny przenieść obciążenie dynamiczne od
spadającej z wysokości 450 mm masy próbnej 10 kg, przy czym masa próbna powinna się
zatrzymać 20 mm przed osiągnięciem przez skrzydło położenia końcowego ograniczonego
przez ogranicznik uchyłu (rozwórki). Po badaniu okucie powinno działać zgodnie z p. 3.2.3.
5.6.5. Sprawdzenie trwałości. Sprawdzenie trwałości przeprowadza się zgodnie
z p. 7.3.1 ÷ 7.3.4 normy PN-EN 13126-8:2007 metodą uchylenia. Po badaniu okucie powinno
działać zgodnie z p. 3.2.3.
5.6.6. Sprawdzenie siły poziomej zamykania skrzydła. Sprawdzenie przeprowadza
się zgodnie z p. 5.4.1 normy PN-EN 13126-8:2007. Otrzymane wyniki należy porównać
z wymaganiami podanymi w p. 3.3.3.
5.6.7. Sprawdzenie obciążeń dotyczących obsługi okucia. Sprawdzenie obciążeń
dotyczących obsługi okucia przeprowadza się zgodnie z p. 5.4.2 normy PN-EN 13126-8:2007.
Otrzymane wyniki należy porównać z wymaganiami podanymi w p. 3.3.4.
5.6.8. Sprawdzenie zmienności szczeliny przylgowej w punktach ryglujących.
Sprawdzenie zmienności szczeliny przylgowej w punktach ryglujących przeprowadza się
zgodnie z p. 5.4.3 normy PN-EN 13126-8:2007. Otrzymane wyniki należy porównać
z wymaganiami podanymi w p. 3.3.5.
5.6.9.

Sprawdzenie

odporności

urządzenia

zamykającego.

Sprawdzenie

odporności urządzenia zamykającego przeprowadza się zgodnie z p. 7.5 normy
PN-EN 13126-8:2007. Otrzymane wyniki należy porównać z wymaganiami podanymi
w p. 3.3.6.
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5.6.10. Sprawdzenie odporności korozyjnej. Sprawdzenie odporności korozyjnej
przeprowadza się zgodnie z p. 7.6 normy PN-EN 13126-8:2007. Otrzymane wyniki należy
porównać z wymaganiami podanymi w p. 3.3.7.
5.6.11. Sprawdzenie znakowania. Sprawdzenie znakowania przeprowadza się
wzrokowo przez odczytanie umieszczonych informacji i porównanie z wymaganiami
podanymi w p. 3.3.8.

5.7. Pobieranie próbek do badań
Próbki do badań należy pobierać losowo, zgodnie z normą PN-N-03010:1983.

5.8. Ocena wyników badań
Wyprodukowane wyroby należy uznać za zgodne z wymaganiami niniejszej Aprobaty
Technicznej ITB, jeżeli wyniki wszystkich badań są pozytywne.

6. USTALENIA FORMALNO-PRAWNE

6.1. Aprobata Techniczna ITB AT-15-75112012 zastępuje Aprobatę Techniczną ITB
AT-15-7511/2007.
6.2. Aprobata Techniczna ITB AT-15-7511/2012 jest dokumentem stwierdzającym
przydatność okuć uchylnych ROMB, ROMB DYNAMIC i TAKT-150 do stosowania
w budownictwie w zakresie wynikającym z postanowień Aprobaty.
Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92/2004, poz. 881, z późniejszymi zmianami) wyroby,
których dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, mogą być wprowadzane do obrotu
i stosowane przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym ich
właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, jeżeli Producent dokonał oceny zgodności,
wydał krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT-15-7511/2012
i oznakował wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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6.3. Aprobata Techniczna ITB nie narusza uprawnień wynikających z przepisów
o ochronie własności przemysłowej, a w szczególności obwieszczenia Marszałka Sejmu
Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119/2003,
poz. 1117, z późniejszymi zmianami). Zapewnienie tych uprawnień należy do obowiązków
korzystających z niniejszej Aprobaty Technicznej ITB.
6.4. ITB wydając Aprobatę Techniczną nie bierze odpowiedzialności za ewentualne
naruszenie praw wyłącznych i nabytych.
6.5. Aprobata Techniczna ITB nie zwalnia producenta okuć uchylnych ROMB, ROMB
DYNAMIC i TAKT-150 odpowiedzialności za właściwą jakość wyrobów oraz wykonawców
robót budowlanych od odpowiedzialności za właściwe ich zastosowanie.
6.6. W treści wydawanych prospektów i ogłoszeń oraz innych dokumentów związanych
z wprowadzaniem do obrotu i stosowaniem w budownictwie okuć uchylnych ROMB, ROMB
DYNAMIC i TAKT-150 należy zamieszczać informację o udzielonej tym okuciom Aprobacie
Technicznej ITB AT-15-7511/2012.

7. TERMIN WAŻNOŚCI
Aprobata Techniczna ITB AT-15-7511/2012 jest ważna do 13 grudnia 2017 r.
Ważność Aprobaty Technicznej ITB może być przedłużona na kolejne okresy, jeżeli jej
Wnioskodawca lub formalny następca wystąpi w tej sprawie do Instytutu Techniki Budowlanej
z odpowiednim wnioskiem nie później niż 3 miesiące przed upływem terminu ważności tego
dokumentu.

KONIEC
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INFORMACJE DODATKOWE
Normy i dokumenty związane
PN-EN 1670:2008

Okucia budowlane. Odporność na korozję. Wymagania i metody
badań

PN-EN 1706:2001

Aluminium i stopy aluminium. Odlewy. Skład chemiczny i własności
mechaniczne

PN-EN 1774:2001

Cynk i stopy cynku. Stopy odlewnicze. Gąski i metal ciekły

PN-EN 1935:2003+AC:2005 Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody
badań
PN-EN 13018:2004

Badania nieniszczące. Badania wizualne. Zasady ogólne

PN-EN 13126-1:2007

Okucia budowlane. Wymagania i metody badań dotyczące okuć do
okien i drzwi balkonowych. Część 1: Wymagania wspólne dla
wszystkich typów okuć

PN-EN 13126-3:2012

Okucia budowlane. Okucia do okien i drzwi balkonowych.
Wymagania i metody badań. Część 3: Klameczki, głównie do okuć
rozwierano-uchylnych, uchylno-rozwieranych i tylko rozwieranych

PN-EN 13126-4:2008

Okucia budowlane. Wymagania i metody badań dotyczące okuć do
okien i drzwi balkonowych. Część 4: Zasuwnice

PN-EN 13126-5:2012

Okucia budowlane. Okucia do okien i drzwi balkonowych.
Wymagania i metody badań. Część 5: Okucia ograniczające
otwarcie okien

PN-EN 13126-8:2007

Okucia budowlane. Wymagania i metody badań dotyczące okuć do
okien i drzwi balkonowych. Część 8: Okucia rozwierano-uchylne,
uchylno-rozwierane i tylko rozwierane

PN-EN 22768-1:1999

Tolerancje ogólne. Tolerancje wymiarów liniowych i kątowych bez
indywidualnych oznaczeń tolerancji

PN-EN 22768-2:1999

Tolerancje ogólne. Tolerancje geometryczne elementów bez
indywidualnych oznaczeń tolerancji

PN-ISO 965-2:2001

Gwinty metryczne ISO ogólnego przeznaczenia. Tolerancje. Część 2:
Wymiary

graniczne

gwintów

zewnętrznych

i

wewnętrznych

ogólnego przeznaczenia. Klasa średniodokładna
PN-EN ISO 15065:2007

Zagłębienia do śrub i wkrętów z łbem stożkowym o kształcie
zgodnym z ISO 7721

PN-N-03010:1983

Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do
próbki
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Raporty z badań i oceny
1.

Sprawozdanie z badań nr L 12242. Badania kontrolne okucia TAKT-150, Laboratorium
Pomiarowo-Badawcze METALPLAST KARO Złotów S.A. w Złotowie.

2.

Sprawozdanie z badań nr L 12314-A. Zawiasa jednoosiowa 018-001 do okien
uchylnych. Badanie wg normy PN-EN 1935:2003, Laboratorium Pomiarowo-Badawcze
METALPLAST KARO Złotów S.A. w Złotowie.

3.

Sprawozdanie z badań nr L 12315-A. Zawiasa jednoosiowa wrębowa do okien
uchylnych. Badanie wg normy PN-EN 1935:2003, Laboratorium Pomiarowo-Badawcze
METALPLAST KARO Złotów S.A. w Złotowie.

4.

Sprawozdanie z badań nr L 12316. Okucie uchylne ROMB DYNAMIC – nośność 80 kg
do okien z aluminium, Laboratorium Pomiarowo-Badawcze METALPLAST KARO Złotów
S.A. w Złotowie.

5.

Sprawozdanie z badań nr L 12317. Okucie uchylne ROMB DYNAMIC – nośność 80 kg
do okien drewnianych. Laboratorium Pomiarowo-Badawcze METALPLAST KARO
Złotów S.A. w Złotowie.

6.

Sprawozdanie z badań nr L 12318. Okucie uchylne ROMB DYNAMIC – nośność 80 kg
do okien z PVC. Laboratorium Pomiarowo-Badawcze METALPLAST KARO Złotów S.A.
w Złotowie.

7.

Sprawozdanie z badań nr L 12317. Badanie odporności korozyjnej zespołów okucia
rozwierano-uchylnego i rozwieranego systemu ROMB, Laboratorium PomiarowoBadawcze METALPLAST KARO Złotów S.A. w Złotowie.

8.

Sprawozdanie z badań nr L 12242. Badanie odporności korozyjnej zespołów okucia
TAKT-150 / Zawiasów uchylnych, Laboratorium Pomiarowo-Badawcze METALPLAST
KARO Złotów S.A. w Złotowie.
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Rys. 1. Okucia uchylne ROMB z zasuwnicą UC do prostokątnych okien tworzywowych PVC

Rys. 2. Okucia uchylne ROMB z zasuwnicą UC do prostokątnych okien drewnianych
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Rys. 3. Okucia uchylne ROMB z zasuwnicą UC do prostokątnych okien aluminiowych

Rys. 4. Okucia uchylne ROMB z zasuwnicą MC do trapezowych okien tworzywowych PVC
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Rys. 5. Okucia uchylne ROMB z zasuwnicą MC do trapezowych okien drewnianych

Rys. 6. Okucia uchylne ROMB z zasuwnicą MC do trapezowych okien aluminiowych
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Rys. 7. Okucia uchylne ROMB DYNAMIC z zasuwnicą SN do prostokątnych okien
tworzywowych PVC

Rys. 8. Okucia uchylne ROMB DYNAMIC z zasuwnicą SN do prostokątnych okien
drewnianych
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Rys. 9. Okucia uchylne ROMB DYNAMIC z zasuwnicą SN do prostokątnych okien
aluminiowych

Rys. 10. Okucia uchylne ROMB DYNAMIC z zasuwnicą MN do prostokątnych okien
tworzywowych PVC
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Rys. 11. Okucia uchylne ROMB DYNAMIC z zasuwnicą MN do prostokątnych okien
drewnianych

Rys. 12. Okucia uchylne ROMB DYNAMIC z zasuwnicą MN do prostokątnych okien
aluminiowych
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Rys. 13. Okucia uchylne ROMB z zasuwnicą M lub zasuwnicą 7,5M do prostokątnych okien
tworzywowych PVC

Rys. 14. Okucia uchylne ROMB z zasuwnicą M do prostokątnych okien drewnianych
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Rys. 15. Okucia uchylne ROMB z zasuwnicą M lub zasuwnicą 7,5M do prostokątnych okien
aluminiowych

AT-15-7511/2012

Rys. 16. Zamykacz dźwigniowy TAKT-150 do okien uchylnych

str. 26/28

AT-15-7511/2012

str. 27/28

Rys. 17. Zamykacz dźwigniowy TAKT-150 z cięgnem giętkim do okien uchylnych
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Rys. 18. Przykłady zastosowań zamykaczy dźwigniowych TAKT-150 do okien uchylnych
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