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Członek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w BudownictWie - UFAtc
Członek Europejskiej or9anizacji ds. oceny Technicznej _ EoTA

Seria: APROBATY TECHN lCZNE

APROBATA TECHNICZNA lTB
AT_15-844412016

Na podstawie rozporządzenia Ministra lnfrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r.

w sprawie aprobat technicznych orazjednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(tekst jednolity: Dz. U, z 2014 r., poz. 1040), w wyniku postępowania aprobacyjnego dokonanego
w lnstytucie Techniki Budowlanej w Warszawie, na wniosek firmy:

BARWA SYSTEM Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 21
11-034 Stawiguda

stwierdza się pzydatnośó do stosowania w budownictwie wyrobów pod nazwą

ZESTAW WYROBOW DO VVYKONYWANIA ZEWNĘTRZNYCH
METALoWYGH sUFlToW LlsTWoWYcH, RASTRoWYGH,

żayuzlowycH ! KAs EToNoWycH
BARWA SYSTEM

w zakresie i na zasadach określonych w Załączniku, ktory jest integralną częścią niniejszej
Aprobaty Technicznej lTB.

Terminwazności: ,i^i4;; *|t't,ii;];, . .. ł1RFKToR
M, /,§l:lliłfł!.Ę,fi lnsyutf TfhnikiBudowlanej' ; ',,:1;'l,.i_, Ęi-ffi
załacznńk:.|" 

|'I-- '" _.u_ , 1:ł" 
arf,lz. uarcin M. Kruk

ffii"nia ogbińó iiechniczne 
l

,,.!: Warszawa, 27 grudnia2016 r.

!.^,,",,, , ,:

Ńrobata Techniczna lTB AT-15-844412016 jest nowelizacją Aprobaty Technicznej lTB AT-15-844412014,

Dokr.lment Apiilnaty Technicznej lTB AT-15-84Ą4t2O16 zawiera 51 stron. Tekst tego dokumentu można kopiowaĆ

tylko w całóści. Publikowanie lub upowszechnianie w każdej innej formie fragmentów tekstu Aprobaty Technicznej
Wymaga pisemnego uzgodnienia z lns§ltutem Techniki Budowlanej:
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1. PRZEDMIoT APRoBATY

Przedmiotem niniejszej Aprobaty Technicznej lTB jest zestaw wyobów do wykonywania

metalowych sufitów listwowych, rastrowych, zaluzjowych i kasetonowych BARWA SYSTEM,

produkowanychprzezfirmę BARWA SYSTEM Sp. z o. o. w Stawigudzie.

Zestaw wyrobów BARWA SYSTEM obejmuje następujące elementy:

listwy,

dżwigary,

elementy uzupełn iające,

elementy wypełn iające,

Zestawienie wyrobów wchodzących w skład zestawu BARWA SYSTEM, rodzaje materiałów

oraz wymiary elementów podano w tablicy ,1.

Tablica 1

Poz- Elementy Ksztaft iwymiary Rodzai materiału Grubość blachy, mm
Listwy

1 100/A rys.2
aluminium lub stal

ocynkowana z powłoką
poliamidową

o grubości 25 pm

0,5
2 P200lB

rys.3
0,6

3 P300/B 0.7
4 P400/B 0,8
5 listwv z perforacia rvs. 4 0,5 + 0,8
6 P5O/A1 H

rys,5
aluminium z powłoką

poliamidową
o grubości 25 pm

0,5
7 P100/41 0,5
8 P150/A1 0,6
9 P200lA1 0,6
10 PsO/A,lH_P

kształt wg rys. 5
peńoracje wg

rys.32

0,5
11 P,100/Al-P 0,5
12 P150/Al_P 0,6
13 P200lAl-P 0,6

14 listwy LH rys.6

aluminium lub stal
ocynkowana z powłoką

poliamidową
o orubości 25 um

0,65

Dźwioarv

1 T30 rys.7
aluminium lub stal

ocynkowana z powłoką
poliamidową

o grubości 25 um

,l,0

2 T45 rys.8 1,0

3 TU rvs.9, 10

stal ocynkowana z powłoką
poliamidową

o grubości 25 pm

0,5 + 0,95
4 TA1 rvs. 11 0,5 + 1,5

5
dźwigar do elementu

rastrowego rys.12,13
,|,4

1,2

6 k dźwiqara rys. 14 1,2

7 rys. 15,16 1,4
poprzeczka do elementu, rastroweoo
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c,d,
Poz, Elementy kształt iwvmiarv Rodzai materiału Grubość blachy, mm

8 dźwiqar RBS1 rys. 17 stal ocynkowana lub stal
ocynkowana z powłoką

poliamidową
o orubości 25 um

1,5

9 dźwioar RBS2 rvs.18 ,|,5

10 łącznik dźwigara RBS2 rys. 19 1,5

Elementy uzupełniaiące
1 profile przyścienne rvs, 20 aluminium z powłoką

poliamidbwą o grubości
25 pm

0,5 + 0,95

2 listwy wypełniające rys.21 0,5

3
zawiesia śrubowe M6

M8 rys.22 stal ocynkowana

4 uchwyt RBS1 rys.23
stal ocynkowana z powłoką

poliamidową
o grubości 25 um

1,2

Elementy wypełniające

1

elementy rastrowe:
Open CellH23,

Open CellH40, Open
Line H40, Micro Cell

H23

rys,24 + 27

aluminium z powłoką

0,5

2
kasetony z siatki cięto

ciaqnionei (SCC) rys. 28+ 30
pollamloową o 9ruDoscl

pm 1,2 + 2,0

3 kasetony pełne rvs. 31 0,8 + 1,2

4
kasetony peńorowane:
AP1, AP2 AP3, AP4,

AP6

ksztalt wg rys. 31
peńoracje wg

rvs.32
0,8 + 1,2

Niniejsza Aprobata obejmuje zestaw do wykonywania sufitów:

a) listwowych typu A,

b) listowych typu B,

c) listwowych typu A1,

d) listwowych typu LH,

e) żaluzjowych,

f) rastrowych,

g) kasetonowych VARIO.

Sufity listwowe typu A (rys. 33) są wykonywane z listew 't0O/A, listew wypełniających,

dźwigarów TU lub TA1 oraz zawiesi śrubowych M8. Sufity listwowe typu B (rys. 34) sąwykonywane z

listew P200/B, P300/B lub P400/B, dźwigarów TU lub TA1 oraz zawiesi śrubowych M8. Zakończenia

listew typu,B od strony ścian sąwykończone profilami pzyściennymi. Sufity listwowe typu LH (rys.

41) są,wykdnywane z,listew LH, dźwigarow TU lub TA1 orazzawiesi śrubowych M8.

., :W.,pteińadku"sufitów listwowych wykonyrvanych z listew typu A lub B i dźwigarów TU lub TA1,

maksyma|ryr, pliĘf"ufwigarow (rozpiętość listew) wynosi 0,8 m, a maksymalna rozpiętośó
,ł,

dźwigpów,(rozsląyv, Ż,?Wiesi) wynosi 1,0 m. Schemat montażu listew typu B na dźwigarze TU

pokazbno na rys. 36, W przypadku sufitów listwowych montowanych na dźwigarach, do ktorych są

wpinane lishlvy LH, maksymalny rozstaw dŹwigarów (rozpiętośc listew) wynosi 1,25 m.

, Sufity listwowe typu A1 (rys, .37) są wykonywane z listew PSO/AIH, P100/A1, P150/A1,

iiźoolłt, Pso/AlH_P, P1oo/Al-P, P1so/Al-P lub P200/A1-P idźwigarów TA1 oraz zawiesi

sr:uUrivłycn, M6 lub M8. Zakończenia listew typu A1 są od strony ścian wykończone profilami

nrzvście;lymi, W przypadku sufitów listwowych wykonywanych z listew typu A1 idźwigarów TA1,

1
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maksymalny rozstaw dźwigarów (rozpiętośó listew) wynosi 1,25 m,Schemat montażu listew typu A1

nadżwigarze TA1 pokazano na rys. 38.

Sufity źaluzjowe (rys. 42 i 43) są wykonyrrane z listew 100/A i dźwigarów T30 lub T45 oraz

zawiesi śrubowych M8, W pzypadku sufitów zaluzjowych maksymalny rozstaw dźwigarow

(rozpiętośó listew) wynosi 0,8 m, a maksymalna rozpiętość dźwigarów (rozstaw zawiesi) wynosi

't ,0 m. _-]

Sufity rastrowe (rys. 44'1sąwykonyrane z elementów Open Cell H23, Open Cell H40, Open

Line H40 lub Micro Cell H23, zamocowanych w zamkniętej ramie ze stalowych dźwigarów

(rys,12 i13) ipoprzeczek (rys. 15 i16). Dźwigary elementów rastrowych mocowane sądo stropu za

pomocą zawiesi śrubowych M8. Maksymalna rozpiętośó dźwigarow (rozstaw zawiesi) wynosi 1,2 m.

Od strony ściany sufit rastrowy należy wykończyó ceowymi profilami przyściennymi obejmującymi

element rastrowy.

Sufity kasetonowe VAR|O wykonywane sąz:

- kasetonów, dźwigarów RBS'I, uchwytów RBS1 i zawiesi śrubowych M6 lub M8 (rys, 45 i 46),

- kasetonów z wypełnieniem z siatki cięto-ciąnionej, dźwigarów RBS2 i zawiesi śrubowych M8

(rys, 47 i48).

Kasetony są wykonane z 'amy występującej w tzech typach: A, B i C (rys 28 = 3O) oraz

wypełnienia z siatki cięto-ciągnionej, blachy pełnej lub peńorowanej o peńoracjach oznaczonych jako

AP1, AP2, AP3, AP4 iAP6 (rys. 32). Maksymalna rozpiętośó dźwigarów (rozstaw zawiesi) wynosi

1,2m.

Sposób łączenia dźwigarów pokazano na rysunku 36.

Wymagane właściwości techniczne zestawu wyrobów i wymagania dotyczące wyrobów

wchodzących w skład zestawu BARWA SYSTEM podano w p. 3

2. PNzEzNAczENlE, zAKREs l WARUNKI sTosoWANlA

Zestaw wyrobów BARWA SYSTEM jest przezna czony do wykonywania zewnętznych sufitów

podwieszanych, w budynkach nowowznoszonych i modernizowanych, w zakresie wynikającym z
właściwośoitechnicznych określonych w p. 3.

! uwpgi na Wymagania w zakresie odporności na korozję, zestaw wyrobów BARWA SYSTEM
moze b}Ó §tosQwany,W_środowiskach o kategorii korozyjności atmosfery C1, C2 i C3 wg normy PN-
EN lSO 129$-2:2a@il'-;.,: :,_;Y1",i;

,,| uŃagi p,9ÓC!ążenie wiatrem, ssanie wiatru nie powinno powodowaó wypięcia listew z
dźwigarów, Rozstaw dźwigarów, który zależy od występującego obciążenia wiatrem, powinien byó

określony w pĘekcie technicznym

Dopuszczalne obciążenia charakterystyczne w|atrem sufitów listwowych (typu 100/A, typu B i

typu nt) i zaluzjowych podano w tablicach 2 = 4.



6/51 AT-15-8444/2016
f ]r lf ]f ]@
I]EI]-

Tablica 2

Dopuszczalne obciążenie charakterystyczne wiatrem sufitów listwowych typu A
(listwa 100/A - dźwigar TU /TA1), Pa

-----tS, m
L, m ---t- 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3

0,8 339 376 423 484 565 678 847 954

0,7 387 430 484 553 654 774 968 1090

0,6 452 502 565 654 75g 903 1129 1272

0,5 542 602 678 774 903 1 084 1 355 1526

0,4 678 753 847 968 1129 1 355 1 694 1 908

0,3 903 1004 1129 1290 1 506 1807 2258 2544

Tab!ica 3
Dopuszczalne obciążenie charakterystyczne wiatrem sufitów listwowych typu B

(listwa P200/B, P300/B, P400/B - dźwigar TU / TA1), Pa
---=_S,a
L,m --t 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3

0,8 339 376 423 484 565 678 847 1129

0,7 387 430 484 553 654 774 968 12g0

0,6 452 502 565 645 753 903 1129 1 506

0,5 542 602 678 774 903 1084 1 355 1807

0,4 678 753 847 968 1129 1 355 1694 2258

0,3 903 1 004 1129 1290 1 506 1807 2258

Tablica 4
Dopuszczalne obciążenie charakterystyczne wiatrem sufitów listwowych typu A1

(listwa P5O/A1H, Pl00/A1, P150/A1, P200lA1, P5O/A1H-P, P100/Al-P, P150/Al-P, P200IA'|-P - dźwigar
TA1), Pa

1,25

1,0 305

1,25 195

2+4:
S - rozpiętość dźwigarów, tj. rozstaw wieszaków, L - rozstaw dźwigarów, tj. rozpiętość listew

Dopuszczalne obciązenia charakterystyczne wiatrem sufitów listwowych przy rozpiętości

przęsła 1,25 m, w układach jedno i dwuprzęsłowych podano w tablicy 5.

','.,:;}.'l,:'., i ;| :| Tablica 5

Poz. Listwy
Dopuszczalne obciążen ie charakterystyczne wiatrem

sufitów listwowvch tvpu LH, Pa
,|-przęsłowych 2- przęsłowych

1 LH1 800 1070

2 LH2 530 700

3, LH3 400 560
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Dopuszczalne obciążenia charakterystyczne wiatrem sufitów żaluĄowych podano w tablicach
6 i7,

TabIica 6

5;
S - rozpiętość dźwigarów, tj. rozstaw wieszaków, L - rozstaw dźwigarów, tj. rozpiętość listwy

Dopuszczalne obciążenia charakterystyczne wiatrem sufitów rastrowych, działające w
kierunku dociskania,iio stropu, podano w tablicy 8, a w kierunku odąlrrania od stropu w tablicy 9.

Tablica 8

Poz, Elementy rastrowe Dopuszczalne obciążenie charakterystyczne
wiatrem, Pa

1 Micro Cell 30 x 30 H26 61,1

2 Open Line 100 x 100 H40 141,6
3 Open Cell ,100 x 100 H40 141,6

Tablica 9
Dopuszczalne obciążenie charakterystyczne

wiatrem, Pa

1 Open Cell 30 x 30 H23 1 166,6

2 Micro Cell 30 x 30 H26 1166,6

3 Open Cell 100 x 100 H40 555,5

4 Open Ce|l 100 x ,l00 H23 1 166,6

Dopuszczalne obciążenie charakterystyczne wiatrem sufitów żaluzjowych
(listwa 100/A - dźwigar T45), Pa

\,m
L, m --,- 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3

0,8 187 207 233 267 311 373 467 622

0,7 213 237 267 305 356 427 533 711

0,6 249 277 311 356 415 498 622 830

0,5 299 332 373 427 498 597 747 996

0,4 373 415 467 533 622 747 933 1244

0,3 498 553 622 711 830 996 1244 1 659

Tablica 7

Dopuszczalne obciążenie charakterystyczne wiatrem s ufi tów ża l uzjowych
(listwa 100/A - dźwigar T30), Pa

---..__S,'
L, m ---,- 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3

0,8 187 207 233 267 311 373 467 622
0,7 213 237 267 305 356 427 533 711

0,6 249 277 311 356 415 498 622 830

0,5 299 332 373 427 498 597 747 996

0,4 373 415 467 533 622 747 933 1244

0,3 498 553 622 711 830 996 1244 1 659

do tablic 2 +

i'' .: i ]},ł ,]i
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10.

Dopuszczalne obciązenia charakterystyczne wiatrem sufitów kasetonowych podano w Tablicy

Tablica 10
Poz. Kasetony Dopuszczalne obciążenie charakterystyczne, Pa

1 kaseton peńorowany 423

2 kaseton pełny 318

3 kaseton scc 516

Nośności i sztywności listew, dźwigarow i wypełnień podano w tablicy 11.

Tablica 11

Poz, Profile
Sztywność
giętna El

Dopuszczalny
moment

zginający M66p

Nm2 Nm

1 listwa 100/A, L=800 mm 3602,8 7,0

2 listwa 200/8, L=800 mm 2667,0 13,0

3 listwa 300/8, L= 800 mm 1127,0 31,0

4 listwa 400/8, L= 800 mm 581,5 42,0

5 listwa PSO/AI H, L=1200 mm 484,7 6,8

6 listwa P100/A'l, L=1200 mm 89,3 3,5

7 listwa P150/41, L=l200 mm 113,9 4,5

8 listwa P200/A1, L=,1200 mm 107,0 4,2

9 listwa PSO/AI H-P, L=1200 mm 329,6 4,9

10 listwa P100/Al-P, L=1200 mm 72,0 2,8

11 listwa P150/Al-P, L=1200 mm 86,7 3,4

12 listwa P200/A'|-P, L=1200 mm 93,3 3,7

13 dźwigar T30, L=1000 mm 187,5 4,5

14 dźwigar T45, L=1000 mm 191,7 4,6
,l5 TU, L=1000 mm 531,2 12,8

16 TA,1, L=1200 mm 777,2 9,3

17 dżwigar elementu rastrowego 70 x
1.4,L=2400 mm

1 159,0 64,1

18 dźwigar elementu rastrowego 70 x
1.2, L=2400mm

6274,0 51,7

,l9 poprzeczka do elementu rastrowego
24x24, L= 598 mm

40960,0 69,3

popzeczka do elementu rastrowego
24 ,x24, L=1 198

6870,0 125,2

,21 'dŻwigar RBS1, L=1200 mm 2008,0 40,2

22 dżwigar RBS2, L=1200 mm 6332,0 211.1
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Nośności połączeń elementów orazzawiesi podano w tablicy 12.

Tablica12

Poz. Połączenie

Dopuszczalne
obciążenie

ob!iczeniowe
N

1 listwa 100/A + listwy wypełniające z dźwigarem TU 62,0

2 listwa 100/A z dźwigarem T30 127,0

3 listwa 100/A z dźwigarem T45 35,0

4 listwa P200lB z dźwigarem TU 442,0

5 listwa P300/B z dźwigarem TU 441,0

6 listwa P400/B z dźwigarem TU 228,0

7 listwa PSO/AI H z dźwigarem TA1 28,3

8 listwa P100/A1 z dźwigarem TA,| 76,0

9 listwa P150/A1 z dźwigarem TA1 188,5

10 listwa P200/A1 z dźwigarem TA1 1 13,5

11 listwa PSO/A1 H-P z dżwigarem TA1 39,5

12 listwa P100/Al-P z dżwigarem TA1 26,6

13 listwa P150/Al-P zdżwigarem TA1 195,9

14 listwa P200/A1-P z dżwigarem TA1 207,6

15 dźwigar RBS1 z kasetonem z siatki cieto-ciągnionej
(scc) 586,9

16 dźwigar RBS1 z kasetonem pełnym 361,0

17 dźwigar RBS1 z kasetonem peńorowanym 480,5

18
dźwigar RBS 2 z kasetonem z siatki cieto-ciągnionej
(scc) 586,9

19 zawiesie śrubowe M8 z dźwigarem T30 242,0

20 zawiesie śrubowe M8 z dźwigarem T45 307,0

21 zawiesie śrubowe M8 z dźwigarem TU 271,0

22 zawiesie śrubowe M6 z dźwigarem TA1 ,1 ,155,0

23
zawiesie śrubowe M8 z dźwigarem elementu rastrowego
2400 x70 x 1,2

452,7

24 zawiesie śrubowe M6 z dźwigarem RBS'| 1156,2

25 zawiesie śrubowe M8 z dźwigarem RBS2 1156,2

pro,ducent zestawu wyrobów BARWA SYSTEM powinien dostarczać odbiorcom wytyczne

montażu zawieąące Qo, naj m n iej następuj ące i nformacje :

. żasadv,::mocowania listew, elementów rastrowych i kasetonowych do dŹwigarów (z
, l',] qseględnieniń moźliwości przemieszczeń na Ęcznikach w wyniku odkształceń termicznYch),
'- :1-'''. ai,.' 

,,|,,

- .i,rozstaw dfly.lgdrów,

- , zasady konserwacji sufitów.

Zgodnie z Atestem Higienicznym nir HWBt1444tO1l2OO9, wydanym przez PaństwowY Zakład

Higieny w Warszawie, wyroby wchodzące w skład zestawu BARWA SYSTEM odPowiadają

W}{maganiom higienicznym.
!'^,,",,, , ,;
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Sufity, wykonane z zestawu wyrobów objętego niniejsząAprobatą powinny byó stosowane na

podstawie projektu technicznego, opracowanego dla określonego obiektu budowlanego, z

uwzględnieniem:

- wymagań obowiązujących norm i przepisów, a w szczególności rozpoządzenia Ministra

lnfrastruktury z dnia 12 kwietnia 20O2 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolĘ: Dz. U. z2015 r., poz. 1422),

instrukcji montażu, opracowanej przez producenta,

postanowień niniejszej Aprobaty.

3. WŁAŚclWoŚc! TEcHNlczNE. VVYMAGANIA

3.1. MateriaĘ

Listwy, dźwigary T30 i T45, elementy łączące elementy wypełniające, elementy rastrowe i

kasetonowe powinny być wykonyrane z blach aluminiowych, ze stopów aluminium:

- EN AW-3005 wg normy PN-EN 573-3:2014, stan H44, H47 lub H48 wg normy PN-EN

515:1996,

- EN AW-3105 wg normy PN-EN 573-3:2O14, stan H44 lub H46 wg normy PN-EN 515:,l996,

- EN AW-5006 wg normy PN-EN 573-3:2014, stan H49 w9 normy PN-EN 515:1996,

o właściwościach mechanicznych odpowiadających normie PN-EN 1396:2015 i powinny być pokryte

powłoką poliamidowąo grubości nie mniejszej niż 25 pm.

Dźwigary TU i TA1, dźwigary elementu rastrowego, łączniki dżv,igara, poprzeczki elementu

rastrowego, uchwyty RBS1 powinny być wykonane ze stali ocynkowanej gatunku S280GD+Z275

wg normy PN-EN.:10346:2015 lub PN-EN 10152:2011, z powłoką poliamidową o grubości nie

mniejszej niż25 pm,

Dżwigary RBS1 powinny byó wykonane ze stali ocynkowanej gatunku S28aGD+Z275 wg

normy PN-EN 10346:2O15, lub stali ocynkowanej gatunku S28OGD+Z275 wg normy PN-EN

10346:2015 z powłoką poliamidową o grubości nie mniejszej niż 25 pm. Masa powłoki cynkowej nie

powinna być mniejsza niż275 gtm?,

Dźwigary RBS2 powinny być wykonane ze stali ocynkowanej gatunku DX51 D + Z275 wg

normy PN.-Ehl 10346:2015 lub stali ocynkowanej gatunku DX51 D + Z275 w9 normy

PN-ENrl0ą46:2015,"z,powłoką poliamidową o grubości nie mniejszej niż 25 pm. Masa powłoki

cynkowej nie pbwinna,być mniejsza niż275 glm2.

" riEttłv"'r'oołłi'ii?zooiB, P300/B, P4oo/B, listwy z peńoracją listwy LH, dżwigary T30 i T45

mogą"(;]' -byC 'iO:fihieZ wykonane ze stali ocynkowanej gatunku S28oGD+z275

w9 normy PN-EN 10346:2015 lub PN-EN 10152:2011, z powłoką poliamidową o grubości nie

mniejszej niż 25 pm.

Zawiesia śrubowe powinny być wykonane z ocynkowanej stali zwykłej, sklasyfikowanej w

ki3śie_vyłasności mechanicznych co najmniej 4.8 według normy PN-EN 898-1:2013.
:

- l"|', ł!
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3.2. Elementy sufitów

3.2.1. Listwy, dźwigary, elementy rastrowe oraz kasetony. Wymagane właściwości

techniczne listew, dźwigarow, elementów rastrowych i kasetonów podano w tablicy 't3,

Tablica 13

Poz. właściwości Wymagania Metody badań

1 2 3 4

1 Ksztaft i wymiary nominalne wgrys. 1+32
PN-EN 13964:20142 Dopuszczalne odchyłki wymiarów (oprócz

grubości) i dopuszczalne wady kształtu
lislew

wg tablicy 14

3 Dopuszczalne odchyłki wymiarów (oprócz
grubości) dźwigarów oraz pozostaĘch
elementów profi lowanvch

klasa średniodokładna
wg PN-EN 22768-1:1999

PN-EN 22768-1:1999

4 Grubość blachv, mm wq tablicv 1 PN-EN 485-4:1997
5 Dopuszczalne odchyłki grubości wq PN-EN 4854:1997
6 Właściwości poliamidowej powłoki ochronnej

a) grubośc nominalna na stronie licowej,
um

>25 PN-EN lSO 2808:2008
lub PN-EN lSO

2360:2006b) dopuszczalneodóyłki grubości, pm wg PN-EN 10169:2012

c) odpomość na odrywanie od podłoźa
metodąsiatki nacięć stopień 0 PN-EN lSO 2409:20'13

d) stan powiezchni (wygląd) określony na
podstawie oględzin gotov,/ych wyrobów:

- pęcherze brak

ZUAT-15/l1.0712010

ślady podłuźne brak

- pory, odciski bó;liyń-c%i;i-ńń,
- zadrapania i poprzeczne załamania brak

- nie pokryte krawędzie blach do 2 mm w miejscach osłoniętych
zakładką

- jakość powierzchni w miejscach
przeqięć

bez uszkodzeń (wzdłużnych
soekań)

e) twardość ołówkowa >HB PN-EN lSO 15184:2013

f) dopuszczalne odchyłki od wymaganego
stanu powiezchni wg PN-EN 10169:2012

ZUAT-15/l1.0712010

s) banła wedłuo wzornika producenta

7 Odporność korozyjna powłoki ochronnej - brak zmian powłoki pod działaniem mediów w czasie, h

7.1 Odporność na działanie obojętnej mgły
solnei

1 000 PN-EN lSO 9227:2012

7,2* odporność na działanie cieczv:

PN-93/c-81532/01

a) woda destylowana
23, C 1 000

40.c 1 000

b) roztwory:

0,1 o/o HCl 1 000

1 o/o HCl 500

0,'1% HzSOą 1 000

1o/o HzSOą 500

0,1% NaOH 1 000

1% NaOH 500

1% NHłOH 1 000

3% NaCl 1 000

5% CHgCOOH 500

właściwość ókreślona w proceduze aprobacyjnej, nie objęta wstępnym badaniem typu i badaniami gotowych
wvrobów,,,,
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Tablica 14

Poz, Wymiary i wady kształtu Dopuszczalne odchyłki Metody badań

1 2 3 4

1 Wysokość profilu ,,s" - rys. 1 +1mm ZUAT-15/l1.0712010

Cechy geometryczne listew

2 Szerokość budowlana ,,b" - rys. 1 +'l mm

ZUAT-15/l1.0712010
3 Szerokość całkowita,,B" - rys. 1 +,1 mm

4 Długość ,,L" - rys. 1 +6mm

5 Odchylenie krawędzi podłużnych od linii
prostej ,,f" - rys, 1

+2mm

3.2.2. Nośność i sztywność

g.2.2.1. Dopuszczalne obciążenie pży działaniu parcia / ssania wiatru. Pzy obciążeniu

równomiernie rozłozonym (parcie / ssanie wiatru), dla odpowiednich wańości obciążenia i rozstawów

zgodnie z tablicami 2 + 10 nie powinno następowaó wypięcie listew z dźwigarów oraz przekroczenie

nośności listew, dźwigarow i połączeń, według tablic 1 1 i 12,

3.2.2.2_ Dopuszczalne odkształcenia. Przy obciążeniu równomiernie rozłozonym o

wańościach ustalonych na podstawie tablic 2 + 1O, działającym prostopadle do płaszczyzny listew,

elementów rastrowych i kasetonowych, wielkośó ugięó nie powinna przekraczać Ll200, gdzie:

L - odległość pomiędzy dźwigarami.

:. 
ĘAKoWAN|E, PRzEcHovllYWANIE l TRANSPoRT

Wyroby wchodzące w skład zestawu BARWA SYSTEM powinny byÓ dostarczane,

transpońowane i przechowywane w oryginalnych opakowaniach Producenta. Do każdego oPakowania

powinna byó dołączona etykieta zawieĘąca co najmniej następujące dane:

nazwę wyrobu,

nazwę i adres producenta,

numćr Aprobaty Tech nicznej lTB AT-1 5-8 4441201 6,

- !vłs[n11, 
'". 

,,

-, grubość blańy,
, ,,,' ,'i, , .l..,

- 'ńmiłv ereńótow,

-".' ń.ąi griiiióbć powłoki och ron nej,

numer i datę wystawienia kĘowej deklaracjizgodności,

znak budowlany,

Sposob oznakowania wyrobów znakiem budowlanym powinien byÓ zgodnY z

róźporządzeniem Ministra lnfrastruktury z dnia 11 sierpnia 2OO4 r. w sprawie sposobów deklarowania
' '" ' '"'

zgódności wY.rooow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanylm (Dz.U. nr

1 98 1200 Ą,.pnz. 20 4 1, z póżniejszym i zm ianam i ).
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Warunki dotyczące przechowywania i transportu powinny byó określone w instrukcji firmowej

producenta.

W instrukcji powinny być uwzględnione warunki zabezpieczenia pzed uszkodzeniami

powierzchni powłok ochronnych w czasie transpońu i składowania, warunki mikroklimatu i środowiska

w miejscach składowania oraz inne istotne warunki techniczne. lnstrukcja powinna byó dostarczana

wszystkim odbiorcom wyrobów,

5. ocENA zcoDNoścl

5.1. Zasady ogólne

Zgodnie z art. 4, ań. 5 ust. 1, p, 3 oraz arl,8 ust. 1 ustawy z dnia't6 kwietnia 2OO4 r.

o wyrobach budowlanych (Dz.U, nr 92l20O4, poz. 881 , z pożniĄszymi zmianami) zestaw wyrobów,

którego dotyczył niniejsza Aprobata Techniczna, może byc wprowadzany do obrotu i stosowany przy

wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i

pfzeznaczeniu, jeżeli producent dokonał oceny zgodności, wydał kĘową deklarację zgodności z

Aprobatą Techniczną lTB AT-15-844412016 i oznakował wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z

obowiązującym i przepisam i.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra lnfrastruktury z dnia 11 sierpnia 2OO4 r. w sprawie

sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem

budowlanym (Dz.U. nr 198/2004, poz,2O41, z późniejszymi zmianami) oceny zgodności zestawu

wyrobów BARWA SYSTEM z Aprobatą Techniczną lTB AT-15-844412016 dokonuje Producent

stosując system 3.

W pzypadku systemu 3 oceny zgodności, Producent może wystawió kĘową deklarację

zgodności z Aprobati Teehniczną lTB AT-15-844412016 na podstawie:

a) wstępnego badania typu pzeprowadzonego przez akredytowane laboratorium,

b) zakładowej kontroli produkcji.

5ź. Wstępne badanie typu

Wstepne badanie typu jest badaniem potwierdzającym wymagane właściwości techniczno-

użytkowe, w$onywanym pzed wprowadzeniem wyrobu do obrotu.

Wstępne badanie typu obejmuje:
,''i"

a) 
,oOnorń9Śl 

ń'l'ii,żiąąnie mgły solnej,

b) ,nos, soię6ffinŃć.
,,Badania; ..któf€l,,w proceduze aprobacyjnej były podstawą do ustalenia właściwości

technicżno-uzytkowych zestawu wyrobów, stanowiąwstępne badanie typu w ocenie zgodności,

5,3. Zakładowa kontrola produkcji

].1l. Zakładowakontrolaprodukcjiobejmuje:
j. ,",

,1) Śpećńkację materiałów i sprawdzanie dokumentów atestacyjnych, potwierdzających ich

pęr,,,ęretry techniczne:
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gatunek blachy,

grubośó blachy,

grubośó poliam idowej powłoki ochronnej,

odpornośó na odrywanie od podłoża (pzyczepność) poliamidowej powłoki ochronnej na

licowej stronie blachy,

twardośó ołowkową pol iam idowej powłoki ochronnęj,

masę powłokicynkowej,

2) kontrolę i badania w procesie wytwazania oraz badania gotowych wyrobów (p. 5.4), prowadzone

plzez producenta zgodnie z ustalonym planem badań oraz według zasad

i procedur określonych w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji, dostosowanych do

technologii produkcji izmiezĄących do uzyskania wyrobów o wymaganych właściwościach.

Kontrola produkcji powinna zapewniaó, że wyroby są zgodne z Aprobatą Techniczną lTB AT-

15-844412016. Wyniki kontroli produkcji powinny być systematycznie Ęestrowane. Zapisy Ęestru
powinny potwierdzac, że wyroby spełniają kryteria oceny zgodności, Poszczególne wyroby lub pańie

wyrobów i związane z nimi szczegóĘ produkcyjne muszą być w pełni mozliwe do identyfikacji i

odtworzenia.

5.4. Badania gotowych wyrobów

5.4.1. Program badań. Program badań obejmuje:

a) badania bieżące,

b) badania okresowe.

5.4.2, Badania bieżące. Badan ia biezące obej m ują sprawdzen ie :

a) kształtu iwymiarów elementów,

b) stanu powiegclni (wyglądu) powłoki ochronnej,

c) barwypowłokiochronnej.

5.4.3. Badan ia okresowe. Badania okresowe obej m ują sprawdzen ie:

a) nośności isztywności listewi dźwigarów,

b) nośności połączeń,

c) odporności na działanie mgły solnej,

,5,5; 
cźęstotliwość badań

ri
Ba'ddnb ,bieżŁiće,,powinny byó pzeprowadzane zgodnie z ustalonym planem badań, ale nie
, ,lt. '

rzadżtdt'ńb i djai;';,ł{pP,§ej .pańii wyrobów, Wielkośó partii wyrobów powinna byó określona

w doktmentacji zakłądowq kontroli produkcji.
, Badania okresowe naleźy wykonywaó nie rzadziĄ niż raz na 3 lata,

5.6. Metody badań

,..:,] Badania powinny byó wykonywane zgodnie z dokumentamiwymienionymi w tablicy 13 orazz
p. P;ÓJ: Wyniiki należy porównać z wymaganiami, podanymi w tablica ch 2 + 13.

!E!E,
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5.6,1. Sprawdzenie nośności isztywności. Sprawdzenie nośności i sztywności powinno byó

wykonane z wykorzystaniem normy PN-EN 13964:2014,

5.7. Pobieranie próbek do badań

Próbki do badań naleźy pobieraó losowo, zgodnie z normą PN-N-03010:1983.

5.8. Ocena wyników badań

Wyprodukowane wyroby należy uznaó za zgodne z wymaganiami niniejszej Aprobaty

Technicznej, jeźeli wyniki wszystkich badań są pozytywne.

6. USTALENIA FoRMALNo - PRAWNE

6.1, Niniejsza Aprobata zastępuje Aprobatę Techniczną lTB AT-15-844412014.

6.2. Aprobata Techniczna lTB AT-15-844412016 jest dokumentem stwierdzającym pzydatnośó

zestawu wyrobów BARWA SYSTEM do stosowania w budownictwie w zakresie wynikającym z

postanowień Aprobaty,

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

budowlanych (Dz. U. Nr 9212004, poz. 881, z pożniĄszymi zmianami) zestaw wyrobów, którego dotyczy

niniejsza Aprobata Techniczna lTB, moze byó wprowadzany do obrotu i stosowany przy wykonywaniu

robot budowlanych w zakresie odpowiadającym jego właściwościom uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli

Producent dokonał oceny zgodności, wydał krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną lTB AT-

15-844412016 i oznakował wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowiązującymi pzepisami.

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

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

przemysłowej (tekst jednolity: Dz. U. z2013 r., poz.1410, z póżniĄszymi zmianami). Zapewnienie tych

uprawnień należy do obowiązków korzystających z niniejszej Aprobaty Technicznej lTB.

6.4. lTB wydając Aprobatę Techniczną nie bieze odpowiedzialności za ewentualne naruszenie

praw wyłącznlch, i nabytych.

, O.i:nBibbata Techniczna lTB nie aralnia producenta zestawu wyrobów od odpowiedzialnościza
'','.,

właśclwęjaĘęj lycf 1i,y.rŃOw oraz wykonawców robót budowlanych od odpowiedzialności za właściwe
' '. ł ll L .

ich zastosowanie. _,-" ---,-1-, - -

6,6. W treści wydawanych prospektow i ogłoszeń oraz innych dokumentów zwięanych

zwprowadzaniem do obrotu istosowaniem w budownictwie zestawu wyrobów BARWA SYSTEM należy

zarnieszczaó informację o udzielonej temu zestawowiAprobacie Technicznej lTB AT-15-844412016.
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7. TERMIN włżtloścl

Aprobata Techniczna lTB AT-15-8444l2016jest wazna do 27 grudnia2O21 r,

Waznośó Aprobaty Technicznej lTB moźe być przedłuźona na kolejne okresy, jeżeli jej

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

odpowiednim wnioskiem, nie poźniej niż 3 miesiące BrŻed upływem terminu waznoŚci tego

dokumentu.

KoNlEc

INFORMACJE DODATKOWE

Normy i dokumenty antiązane

PN-N-03010:1983

PN-EN lSO 12944-2:200'|

PN-EN 515:'l996

PN-EN 573-3:2014

PN-EN 1396:2015 . .

PN-EN 10346:2015

PN-EN 10152:2011

PN-EN 13964:2014

PN-EN 22768-1:1999
,: ,,

PNĘNiaĘĄ:lP97. 
^., ,,.

: ,*ł': - . ;.. i'i',...
PN_EN 16ł16$+A1|2012

,i,.

PN-EN lSO 2808:2008

PN-EN lSO 2360:2006

..i.",,",,, ,, :,'
"PN:EN lSo 2409:2013

PN,lSO tr6f,84:2013

Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki

Farby i lakiery. Ochrona pned korozją konstrukcji stalowych za pomocą

ochronnych systemów malarskich. Część 2: Kasyfikacja środowisk

Aluminium i stopy aluminium. Wyroby przerobione plastycznie.

oznaczenia stanów

Atuminium i stopy aluminium. Skład chemiczny i rodzaje wyrobów

przerobionych plastycznie. Część 3: Skład chemiczny i rodzaje wyrobów

Atuminium i stopy aluminium. Blachy i taśmy powlekane w rulonach do

ogól nych zastosowań, Specyfikacje

Wyroby płaskie stalowe powlekane ogniowo w sposób ciągły. Warunki

techniczne dostawy

Wyroby płaskie stalowe walcowane elektrolityczne do obróbki plastycznej

na zimno. Warunki techniczne dostawy

SufĘ podwieszane. Wymagania i metody badań

Tolerancje ogólne. Tolerancje Wmiarów liniowych i kątowych bez

indynlid u al n ych ozn acze ń tole ra n cji

Atuminium i stopy aluminium, Blachy, taśmy i pfty. Tolerancje ksztaftu i

wymiarów wyrobów walcowanych na zimno

Wyroby płaskie stalowe z powłoką organiczną naniesioną w sposóD ciągły.

Waru nki techniczne dostawy

Fańy i lakiery, Oznaczanie grubości powłoki

Powłoki nieprzewodzące na podłożu niemagnetycznym przewodzącym

elektryczntośó. Pomiar grubości powłok. Metoda amplitudowa prądów

wirowych

Fańy ilakiery. Badania metodąsiatki nacięć

Fańy i lakiery. Oznaczanie twardości powłoki metodą ołówkową
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PN-EN lSO 9227:2012

PN-93/c-81532/01

zU^T-15ll1,0712010

Badania korozyjne w sztucznych atmosferach. Badania w rozpylonej

solance

Wyroby lakierowe. Oznaczanie odpornościna ciecze. Metody ogólne

Powlekane stalowe i aluminiowe listwy do wykonynlania okładzin

elewacyjnych

RapoĘ, sprawozdania z badań, klasyfikacje i oceny

1. LKoo-22g4I16tzoONzK. Rapoń z badan dotyczący dźwigara noŚnego do sufitow

podwieszanych wewnętrznych i zewnętrznych kasetonowych. Zakład Konstrukcji

Budowlanych i Geotechniki lTB,

o2o26tl3zooNK (LKo0_02o26/13/ZOONK) Praca badawcza dotycząca sufitów podwieszanych

do zastosowań zewnętrznych. Zakład Konstrukcji i Elementów Budowlanych lTB

NK-01462:0Ot2o1o ocena techniczna dotycząca metalowych żaluĄi oraz sufitÓw

podwieszanych do zastosowań zewnętrznych. Zakład Konstrukcji i Elementów Budowlanych

lTB

No-2/8o1/01 Wyniki badań odporności korozyjnej powłok ochronnych na elementach sufitów

podwieszanych typu PROFlL SYSTEM Zakład Trwałości i Ochrony Budowli lTB

Atest Higieniczny nr HKlBt1444l01l2009 Państwowy Zal<ład Higieny Narodowego lnstytutu

Zdrowia Publicznego w Warszawie.

1838/11lZOoNK Ocena Techniczna na podstawie Raportu z Badań nr LK00-1838/11IZOONK

Zestaw wyrobów do wykonywania metalowych rastrowych sufitów podwieszanych do

zastosowań zewnętrznych, Laboratorium Konstrukcji i Elementów Budowlanych lTB
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Rys. 1. Cechy geometryczne listew

wymiaryw mm

Rys.2. Listwa 100/A



nnn@n L_]nlAT-15-8444/201620/51

Rys. 3. Listwy typu B (P200/B, P300/B i P400/B)

Rys. 4. Listwy z perforacją (P200/B, P300/B i P400/B)

Listwo P?00/B z
perfor^oc jo AP3
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Listwa P100/A1 Listwa P150/A1

wymiaryw mm
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Listwa P200lA1

|- l-;t|{dl

i18ol
Listwa P5O/A1 H

Rys. 5. Listwy typu A1
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Rys. 6. Listwy LH
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i

Rys, 11, Dźwigar TA1

1. Otwór <D6

2. Nit (D4

3. Otwór <D8

Rys. 12. Dźwigar do.elementu rastrowego 24OO x 70 x 1,4 mm

,l.a,n;, lĘll l_]
L3oJ

wymiary w mm



26/51 AT-15-8444/2016
[lT--]nn@]IL]I

Rys. 13. Dźwigar do elementu rastrowego 2400 x 68 x 1,2 mm

Rys. 14. Łącznik dźwigara

wymiaryw mm



tlf]f]tr@
L_] I L]tr AT-15-8444/2016 27/51

Otwór <D5

Nit (D5

Rys. f 5, Poprzeczka do elementu rastrowego 598 x24 x24 mm

1.
2,

l,!'| łr

Rys. 1 6. Poprzeczka do elementu rastrowego 1 1 98 x 24 x 24 mm
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Rys. 19. Łącznikdzwigara RBS2

Rys. 20. Profile pzyścienne do listew typu B i A1

1 - listwa typu B lub A1
2 - kątownik 19 x 24 mm
3 - profil podwójne,,L"
4 - profil ,,C" 30 x 24 mm
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Rys, 21. Listwa wypełniająca

Rys. 22, Zawiesie śrubowe

Rys.23. Uchwyt RBS1 (motylek)

wymiary w mm
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OPEN CELL oczko 120 x 120
OPEN CELL oczko 50 x 50

OPEN CELL oczko 75 x75
OPEN CELL oczko 150 x 150

OPEN CELL oczko 2aa x2Oa

OPEN CELL oczko 86 x 86

OPEN CELL oczko 100 x 100

H23 - element rastrowy o wysokości 23 mm

H40 - element o rastrowy wysokości 40 mm

Rys. 24. Elementy rastrowe Open Cell

ł\
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OPIN LINE 50 x 300 OPIN L|NE 100 x 300

OPEN L|NE 60 x 300 OPIN L|NE 120 x 300

0PEN LiNE 150 x 300
OPEN L|NE...7S x 300

OPIN LINE 200 x 300

OPEN LlNt 86 x 300

Rys. 25, Elementy rastrowe Open Line

H4O - element rastrowy o wysokości40 mm
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OPEN L|NE 50 x 400 0PEN LlNt 100 x 400

OPEN L|NE 120 x 4000PtN LINE 60 x 400

OPIN l.|NE 75 x 400

OPEN L|NE 86 x 400

mm

Elementy rastrowe Open Line

OPIN L|NE 150 x 400

OPEN L|NE 200 x 400

H40 - element rastroĘ o wysokości 40

Rys.26.
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Micro cell 6O x 6O

Micro cell 3O x 3O

Mlcro cell 4O x 4O

Micro cel! 75 x 75

H26 - element rastrowy o wysokości 26 mm

Micro cell 5O x 5O

Mlcro cell {OO x 1OO

Rys. 27. Elementy rastrowe Micro Cell

Mlcro cell 86 x 86
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Rys. 28. Kaseton VARIO z siatki cięto-ciągnionej typu A
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1 - ponel z sioiki c-c
l * prc,fil J 5xlżxć0 rnm
3 - profil kqto,ry ż§x40 nnm
4 * profil J wlrniory uxE|ei.:isng §d rpdz€iJ eiotki c-c

Prrmkrói l - |

Rys. 29. Kaseton VAR|O z siatkicięto-ciągnionej typu B
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dźwigar TU

listwa 100/A

1 - Lislwa P1O0A
2 - Dżwlgar TU
3 - Wleszak systemowy
4 - Łącznlk dźwlgara

Rys. 33. Sufit listwowy typu A

wypełniająca
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Rys. 34. Sufit listwowy typu B

1 - Listwa typlr B
2 - DźvłiEar7U
3 - Wieszak systemowy
4 - Łącznik dźwigara

1 - Listwa typu B
2 - Łącznik Listwy
3 * Łącznik dźwigara
4 - Wieszak dwusprężynowy
5 - Dźwigar
A - odległośc wieszaka od ściany
ńwnoległej do dźwigara
B - odległośc między wieszakami
C - odległ,ośc między dźwigarami
D - odległośc wieszaka od ściany
prostopadłej do dźwigara

A - 150 do 200mm
B - 1000 do 1200mm
C - 800 do 1000mm
D - 150 do 200mm

zalecany sposób łączenia listew

Rys. 35. Zalecany sposob łączenia listew typu B
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Rys. 36. Schemat montaźu listwy typu B na profilu dźwigara TU

1 - Llstwa typu A1
2 - Dźwigar TA
3 - Wieszak §yśtemowy
4 - Łącznik dźwTgara

Rys. 37. Sufit listwowy typu A1

.l 30 l

Pso/A{ H P,loolA{

l 130 L20_] ]80 _ _|

P{5OlA{ Profil wypełni|ący "tf' P?OO|A1

Rys. 38. Schemat montażu listew typu A1 na dzwigarze TA1
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zalecany sposób łączenia listew

c
1 - Listwa P100/A1
2 - Ęcznik Listwy
3 - Ęcznik dźwigara
4 - Wieszak dwusprężynowy
5 - Dźwigar
6 - Wypełniacz
A - odległośc wieszaka od ściany
równoległej do dźwigara
B - odległośc między wieszakami
C - odległośc między dźwigarami
D - odległoŚc wieszaka od Ściany
prostopadłej do dźwigara

A - 150 do 200mm
B - 1000 do 1200mm
C - 400 do 500mm
D - 150 do 200mm

Rys. 39. Zalecany sposob łączenia listew typu A1

Rys, 40. Sposób łączenia dźwigarów
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dźwigar TA1

Rys, 41. Sufit listwowy typu LH
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1,
2.
3,

pole elementu rastrowego
popnzeczka
dźwigar

Rys. 44, Sufit rastrowy- przykład
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Rys. 48. Sposob mocowania dżwigara RBS-2 za pomocą prętów gwintowanych M8
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