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1. ZAKRES OBEJMOWANIA
Drzwi przeciwpożarowe i/lub dymoszczelne systemów ALUPROF® MB-78EI i ALUPROF®
MB-60E EI i drzwi przeciwpożarowe systemu ALUPROF® MB-78EI DPA oraz zestaw
wyrobów do wykonywania przeciwpożarowych ścian wewnętrznych i zewnętrznych systemu
ALUPROF® MB-78EI.

2. CEL
Celem instrukcji jest przedstawienie warunków technicznych wymiarowania i wykonania
montażu drzwi przeciwpożarowych, ścian przeciwpożarowych. Instrukcja przeznaczona dla
autoryzowanych grup montażowych przeszkolonych w zakresie montażu drzwi P.POŻ.
W opracowaniu przedstawiono rysunki techniczne, ilustrujące, zasady usytuowania wyrobów
w otworze, mocowania i uszczelnienia, a także rozwiązania szczegółowe.

3. OPIS TECHNICZNY
3.1.

OPIS KONSTRUKCJI

System ścianek i drzwi przeciwpożarowych MB-60E EI służy do wykonywania
wewnętrznych lub zewnętrznych przegród przeciwpożarowych z drzwiami jedno
i dwuskrzydłowymi oraz okien technicznych o klasie odporności ogniowej EI15, EI30 według
normy PN-EN 13501-2+A1. System jest sklasyfikowany jako nierozprzestrzeniający ognia
(NRO).
Stosowanie przeszklonych przegród przeciwpożarowych w budownictwie powinno odbywać
się na podstawie dokumentacji technicznej obiektu, opracowanej zgodnie z obowiązującymi
przepisami i normami.
CECHY SYSTEMU MB-60E EI:
Konstrukcja systemu oparta jest o profile aluminiowe z przekładką termiczną systemu MB-60E.
Głębokość konstrukcyjna kształtowników wynosi: 60 mm. W przestrzenie izolacyjne między
profilami, wprowadza się elementy izolacji ogniowej GKF. Łączenia profili wykonuje się przy
minimalnej obróbce z wykorzystaniem dostarczanych aluminiowych łączników oraz
akcesoriów dodatkowych. Połączenia narożnikowe typu „L”, wykonywane są poprzez cięcie
pod kątem 45 końców profili ościeżnic lub skrzydeł oraz zagniatanie lub kołkowanie i klejenie
ich (za pomocą kleju 2-składnikowego CORALGLUE) do aluminiowych narożników
wsuniętych w wewnętrzne komory profili. Połączenia poprzeczne typu „T”, wykonywane są za
pomocą kołkowania przewiązek z wsuniętymi łącznikami oraz przy użyciu klejenia klejem
CORALGLUE. Szyby od strony zewnętrznej są dodatkowo zabezpieczone uchwytami
stalowymi przykręcanymi do kształtownika wewnętrznego i zewnętrznego blachowkrętami.
Listwy przyszybowe o kształcie zamkniętym montowane od strony wewnętrznej pozwalają na
wytrzymałe zamocowanie wypełnień. W listwach tych mocuje się pozycjonujące wałki
z EPDM, które ułatwiają montaż listew w ramie. Uszczelki przyszybowe wewnętrzne są
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głęboko osadzone w listwach przyszybowych, dlatego też są mało widoczne w widoku od
strony wewnętrznej. System umożliwia zaszklenie wszystkich typowych szyb ognioodpornych
różnych klas o grubości od 4,5 do 40,5 mm. Podkładki podszybowe wykonane są z materiału
ognioodpornego. Każda konstrukcja zabudowy zewnętrznej systemu MB-60E EI musi
posiadać efektywny system odprowadzania wody i wentylacji z komory szybowej. Obróbka
i schemat umiejscowienia otworów wentylacyjno-drenażowych pokazane są na stronach
w dziale - Obróbki. Maksymalne wymiary skrzydeł drzwi: wysokość Hs=2475 mm, szerokość
Ls=1400 mm. Ścianki przeciwpożarowe z drzwiami MB-60E EI są w bardzo dużym stopniu
kompatybilne z systemami MB. Szczególnie z systemami: MB-60E, MB-86 i MB-78EI
(posiadają wiele wspólnych kształtowników, detali, okuć, obróbek, itd.). System ścianek
przeciwpożarowych MB-60E EI, MB-78 EI służy do wykonywania wewnętrznych lub
zewnętrznych przegród przeciwpożarowych z drzwiami jedno i dwuskrzydłowymi o klasie
odporności ogniowej EI15, EI30, EI45, EI60, z dymoszczelnością lub bez dymoszczelności
według AT-15-6006/2016.
System ścianek i drzwi przeciwpożarowych MB-78EI służy do wykonywania wewnętrznych
lub zewnętrznych przegród przeciwpożarowych z drzwiami jedno i dwuskrzydłowymi oraz
oknami technicznymi o klasie odporności ogniowej EW15, EW30, EI15, EI30, EI45, EI60 lub
EI90, według normy PN-EN 13501-2+A1:2010. System jest sklasyfikowany jako
nierozprzestrzeniający ognia (NRO). W ramach systemu można również uzyskać konstrukcje
dymoszczelne. Stosowanie przeszklonych przegród przeciwpożarowych w budownictwie
powinno odbywać się na podstawie dokumentacji technicznej obiektu, opracowanej zgodnie
z Aprobatą Techniczną ITB, obowiązującymi normami i przepisami.
Konstrukcja systemu oparta jest o profile aluminiowe z przekładką termiczną. Głębokość
konstrukcyjna kształtowników wynosi: 78 mm. System MB-78EI charakteryzuje się niskimi
wartościami współczynnika przenikania ciepła Uf dzięki zastosowaniu specjalnych
profilowanych przekładek termicznych o szerokości 34 mm i uszczelek. W komory wewnętrzne
profili jak i w przestrzenie izolacyjne między profilami, w zależności od wymaganej klasy
odporności ogniowej, wprowadza sielementy izolacji ogniowej GKF lub CI. Połączenia profili
wykonuje si przy minimalnej obróbce z wykorzystaniem dostarczanych aluminiowych
łączników oraz akcesoriów dodatkowych. Połączenia narożnikowe typu „L”, wykonywane są
poprzez cięcie pod kątem 45 końców profili ościeżnic lub skrzydeł oraz zagniatanie lub
kołkowanie i klejenie ich (za pomocą kleju 2-składnikowego CORALGLUE) do aluminiowych
narożników wsuniętych w wewnętrzne komory profili. Połączenia poprzeczne typu „T”,
wykonywane są za pomocą kołkowania przewiązek z wsuniętymi łącznikami oraz przy użyciu
klejenia klejem CORALGLUE. Szyby lub inne wypełnienia osadzone sw uchwytach stalowych
z przyklejonymi uszczelkami ceramicznymi, natomiast maskowane są listwami
przyszybowymi oraz uszczelkami z EPDM. Taki sposób montowania wypełnień pozwala na
wymianę uszkodzonych szyb oraz gwarantuje dobrą szczelność na przenikanie wody opadowej.
System umożliwia zaszklenie wszystkich typowych szyb ognioodpornych różnych klas
(grubość wypełnienia w zależności od wariantu uchwytów od 6 do 49 mm lub od 8 do 49 mm).
Klocki podszybowe wykonane są z materiału ognioodpornego. Każda konstrukcja zabudowy
zewnętrznej systemu MB-78EI musi posiadać efektywny system odprowadzania wody
i wentylacji z komory szybowej. Przeprowadzone badania dowiodły, że wyroby wykonane
z tego systemu charakteryzują się również bardzo dobrą izolacyjnością akustyczną.
Maksymalna wysokość ścianek wynosi 4 m, a drzwi 2,5 m. System ścianek przeciwpożarowych
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jest w dużym stopniu kompatybilny z systemami MB-45, MB-59S, MB-60, MB-70, MB-78EI
DPA i MB-118EI (wiele wspólnych kształtowników, detali, okuć, obróbek, itd.).
System MB-60E EI oraz MB-78 EI pozytywnie przeszedł badania w Instytucje Techniki
Budowlanej, posiada Aprobatę Techniczną ITB nr AT-15-6006/2016 a Budvar Centrum Sp.
z o.o. posiada certyfikat W991 09.03.2017r MB-60E EI, MB-78 EI.

3.2.

ELEMENTY IZOLACJI OGNIOWEJ

Elementy wypełniające wykonane są z płyt gipsowo kartonowych GKF oraz płyt silikatowocementowych .Taśmy pęczniejące, ognioodporne cięte są z płyt lub dostarczane w rolkach.
Elementy te wykonane są wg obowiązujących norm i aprobat technicznych.

3.3.

ELEMENTY ZŁĄCZNE

Elementy złączne (wkręty samogwintujące, śruby, nity, nakrętki, podkładki ) stosowane do
połączeń, są wykonane ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej wg norm przywołanych
w dokumentacji systemowej.

3.4.
•
•
•
•
•
•

UWAGI DO WYMIAROWANIA

określić dokładnie kierunki otwierania: prawe/ lewe, oraz czy otwierane na
zewnątrz/wewnątrz,
na rysunkach ślusarki aluminiowej pokazujemy widok konstrukcji zawsze od strony
zewnętrznej, tzn. od tej strony, od której listwy przyszybowe są niewidoczne ,
zwracać uwagę na światło przejścia drzwi ( min.900x2000 ) lub większa wg dokumentacji, które
różni się od światła ościeżnicy. Jest to bardzo istotne zwłaszcza w budynkach użyteczności
publicznej a przy elementach PPOŻ. przestrzegać bezwzględnie.
skontrolować wymiar otworu z dokumentacja projektową,
uwzględnić luzy montażowe na pianę poliuretanową: po bokach 15mm na stronę, na górze
20mm,
na etapie zamawiania należy również uzgodnić z Przygotowaniem Produkcji ewentualny
podział większych konstrukcji na mniejsze elementy i ewentualnie zasadność szklenia
poszczególnych elementów.
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3.5.

MAKSYMALNE WYMIARY SEGMENTÓW ŚCIANEK I DRZWI
W SYSTEMIE MB-60E EI
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3.6.

MAKSYMALNE WYMIARY SEGMENTÓW ŚCIANEK I DRZWI
W SYSTEMIE MB-78 EI
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4. WYTYCZNE MONTAŻU NA BUDOWIE
P.POŻ MB-60E EI
Ścianki, okna techniczne i drzwi systemu MB-60E EI klasy EI15 oraz EI30 mogą być
mocowane do:
•

ścian z cegły pełnej, sitówki, kratówki o grubości nie mniejszej niż 12 cm,

•

ścian betonowych i żelbetowych o grubości nie mniejszej niż 8 cm,

•

ścian z cegły dziurawki lub betonu komórkowego o grubości nie mniejszej niż 12,5 cm,

•

ścian lekkich gipsowo-kartonowych o klasie odporności ogniowej nie mniejszej niż EI30.

Ścianki systemu MB-60E EI można montować w pionie lub pod kątem ±10° od pionu, drzwi i
okna techniczne jedynie w pionie. Montaż ścianek, okien technicznych i drzwi na budowie
powinien odbywać się w temperaturze min. + 5° C. Konstrukcja w trakcie montażu powinna
być zabezpieczona przed działaniem czynników zewnętrznych takich jak: woda, śnieg,
wszelkiego rodzaju zaprawy budowlane, pył budowlany Ścianki oraz ościeżnice okien
technicznych i drzwi powinny być zamocowane stalowymi kołkami rozporowymi min. Ø10
mm, systemowymi kotwami, śrubami lub wkrętami stalowymi min. Ø5 mm (M5) w odstępach
nie większych niż 600 mm, a ich odległość od naroży nie może przekraczać 250 mm natomiast
od słupków ścianek 200 mm. Szczeliny powstałe miedzy ścianką, oknem technicznym lub
drzwiami, a murem należy wypełnić niepalną wełną mineralną o gęstości min. 70 kg/m3 lub
innym ognioodpornym wypełniaczem dopuszczonym do stosowania w konstrukcjach ppoż., a
następnie zamknąć niezapalnym materiałem (np. płytą gipsowo-kartonową, tynkiem
cementowo-wapiennym, masą ognioodporną, kształtownikiem aluminiowym, kształtownikiem
stalowym lub obróbką blacharską).

P.POŻ MB-78EI
Ścianki, okna techniczne i drzwi systemu MB-78EI klasy EW15, EW30, EI15 oraz EI30
mogą być mocowane do:
•

ścian z cegły pełnej, sitówki, kratówki o grubości nie mniejszej niż 12 cm,

•

ścian betonowych i żelbetowych o grubości nie mniejszej niż 8 cm,

•

ścian z cegły dziurawki lub betonu komórkowego o grubości nie mniejszej niż 12,5 cm,

•

ścian lekkich gipsowo-kartonowych o klasie odporności ogniowej nie mniejszej niż EI30.

Ścianki, okna techniczne i drzwi systemu MB-78EI klasy EI45, EI60 oraz EI90 mogą być
mocowane do:
•

ścian z cegły pełnej, sitówki, kratówki o grubości nie mniejszej niż 12 cm,

•

ścian betonowych i żelbetowych o grubości nie mniejszej niż 10 cm,

•

ścian z cegły dziurawki lub betonu komórkowego o grubości nie mniejszej niż 17,5 cm,
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•

ścian lekkich gipsowo-kartonowych o klasie odporności ogniowej nie mniejszej niż EI60 lub
EI90.

Drzwi i okna techniczne tego systemu mogą być również wbudowywane w ścianki MB-78EI
o klasie odporności ogniowej nie mniejszej niż klasa odporności ogniowej drzwi i okien.
Ścianki systemu MB-78EI można montować w pionie lub pod kątem ±10° od pionu, drzwi i
okna techniczne jedynie w pionie. Montaż ścianek, okien technicznych i drzwi na budowie
powinien odbywać się w temperaturze min. +5°C. Konstrukcja w trakcie montażu powinna być
zabezpieczona przed działaniem czynników zewnętrznych takich jak: woda, śnieg, wszelkiego
rodzaju zaprawy budowlane, pył budowlany. Ścianki i ościeżnice okien technicznych i drzwi
powinny być zamocowane stalowymi kołkami rozporowymi min. Ø10 mm, systemowymi
kotwami, śrubami lub wkrętami stalowymi min. Ø5 mm (M5) w odstępach nie większych niż
600 mm, a ich odległość od naroży nie może przekraczać 250 mm natomiast od słupków
ścianek 200 mm. Szczeliny powstałe miedzy ścianką, oknem technicznym lub drzwiami, a
murem należy wypełnić niepalną wełną mineralną o gęstości min. 70 kg/m3 lub innym
ognioodpornym wypełniaczem dopuszczonym do stosowania w konstrukcjach ppoż., a
następnie zamknąć niezapalnym materiałem (np. płytą gipsowo-kartonową, tynkiem
cementowo-wapiennym, masą ognioodporną, kształtownikiem aluminiowym, kształtownikiem
talowym lub obróbką blacharską).
UWAGA: Wapno, cement, substancje alkaliczne i czyszczące (np. wybielacze, pasty ścierne)
mają szczególnie szkodliwy wpływ na kształtowniki aluminiowe, a zwłaszcza na dekoracyjne
powierzchnie ochronne. Dlatego też należy ograniczyć wykończeniowe roboty “mokre” do
minimum. W przypadku zetknięcia zaprawy z powierzchnią aluminium należy natychmiast
zmyć z niej zaprawę (nie dopuścić do jej stwardnienia). Brak przemycia spowoduje trwałe
odbarwienie i uszkodzenie powierzchni. W miejscach styku powierzchni aluminiowej z innymi
metalami lub ich stopami występuje elektrochemiczne utlenianie aluminium. Korozja ta
szczególnie szybko następuje w warunkach podwyższonej wilgotności. W związku z tym
należy zawsze oddzielać aluminium od innych metali warstwą izolującą.
Ścianki i ościeżnice drzwi powinny być zamocowane stalowymi kołkami rozporowymi Ø10
mm lub systemowymi kotwami w odstępach nie większych niż 600 mm, a ich odległość od
naroży nie może przekraczać 250 mm natomiast od słupków ścianek 200 mm. Szczeliny
powstałe miedzy ścianką lub drzwiami, a murem należy wypełnić niepalną wełną mineralną
o gęstości min. 70 kg/m3 lub innym ognioodpornym wypełniaczem, a następnie zamknąć
niezapalnym materiałem (np. płytą gipsowo kartonową, masą ognioodporną lub obróbką
blacharską).
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5. PRZYKŁADY ZABUDOWY

Przykład zabudowy – osadzenie progu
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Przykład zabudowy – osadzenie drzwi zewnętrznych
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Przykład zabudowy – osadzenie okna zewnętrznego
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Przykład zabudowy – osadzenie dolne okna
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Przykład zabudowy – osadzenie drzwi wewnętrznych
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Przykład zabudowy – osadzenie okna wewnętrznego
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Przykład zabudowy – osadzenie dolne okna
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Przykład zabudowy do ścian szkieletowych z płyt GKF

BUDVAR Centrum Sp. Z o.o., ul. Rondo ONZ 1/12, 00-124 Warszawa, NIP 947-196-51-67, KRS 0000337998, BDO 000022493, e-mail: okna@budvar.pl, www.budvar.pl

Adres do korespondencji: ul. Przemysłowa 36, 98-220 Zduńska Wola, tel. +48 (43) 824 31 32, fax: +48 (43) 824 31 33

Przykład zabudowy do ścian szkieletowych z płyt GKF
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Przykład zabudowy do ścian szkieletowych z płyt GKF
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Przykład zabudowy do ścian szkieletowych z płyt GKF
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Obróbka pod mocowanie kotwy lub stalowy kołek rozporowy w ościeżnicy
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Montaż przy zastosowaniu kotwy montażowej
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Montaż przy zastosowaniu stalowego kołka rozporowego Ø10mm
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Połączenie progów w zabudowie indywidualnej
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6. SZKLENIE
Pola przezroczyste są szklone specjalnymi szybami, dobieranymi w taki sposób, aby zabudowa
spełniała wymagania odpowiedniej klasy odporności ogniowej EI15, EI30, EI 45 lub EI60,
normy cieplnej oraz w zakresie ochrony przeciwdźwiękowej pomieszczeń.
MONTAŻ OSZKLENIA:
Należy zwrócić szczególną uwagę na szklenie w elewacji zewnętrznej niezbędne jest, aby
w chwili szklenia była odpowiednia strona zespolenia na zewnątrz. Nie odpowiednie szklenie
może spowodować zmętnienie szyby ognioodpornej, ze względu na brak ochrony przed
promieniami UV
W miejscach pokazanych na poniższych schematach zakładamy podkładki podszybowe.
Wkładamy szybę i przy użyciu podkładek regulacyjnych blokujemy szybę ustalając ostatecznie
jej położenie. Następnie kolejno przykręcamy odpowiednio dobrane kątowniki przyszybowe
i zatrzaskujemy listwy przyszybowe. Końcową czynnością jest wsunięcie pomiędzy szybę
a listwy dociskowe uszczelki wewnętrznej (dobranej zależnie od potrzeb).
Rozmieszczenie podkładek nośnych i regulacyjnych
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Przykładowy dobór elementów dla szyby 21mm
− podkładki podszybowe pokryć po bokach masa ognioochronną,
− nity znajdują się po stronie zewnętrznej zabudowy,

BUDVAR Centrum Sp. Z o.o., ul. Rondo ONZ 1/12, 00-124 Warszawa, NIP 947-196-51-67, KRS 0000337998, BDO 000022493, e-mail: okna@budvar.pl, www.budvar.pl

Adres do korespondencji: ul. Przemysłowa 36, 98-220 Zduńska Wola, tel. +48 (43) 824 31 32, fax: +48 (43) 824 31 33

Szklenie – dobór kątowników stalowych i uszczelek ceramicznych
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Szklenie -dobór listew przyszybowych i uszczelek EPDM
E – strona zewnętrzna zabudowy
I – strona wewnętrzna zabudowy
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Samozamykacz GEZE TS 2000V, GROOM 200
− pod nitonakrętki wiercić otwory Ø7,1.
 maksymalna szerokość skrzydła drzwi L= 1250mm.
 w samozamykaczu można nastawić trzy siły zamykania:
2(w=294mm,4(w=319mm),5(w=344mm) wg normy EN 1154.
Po stronie zawiasu samozamykacz należy montować na skrzydle a po przeciwnej stronie
zawiasu na ościeżnicy.
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Samozamykacz GEZE TS 4000, TS 83
−
−
−

pod nitonakrętkę wiercić otwory Ø7,1
maksymalna szerokość skrzydła drzwi L=1400mm
w samozamykaczu można nastawić sześć sil zamykania od 1 do 6 wg normy EN 1154

Po stronie zawiasu samozamykacz należy montować na skrzydle a po przeciwnej stronie
zawiasu na ościeżnicy.
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Konstrukcje zabudowy zewnętrznej muszą posiadać otwory drenażowo-wentylacyjne oraz
uszczelnienie przestrzeni podszybowej silikonem ognioodpornym 14614967.

7. OBRÓBKA
Powierzchnie dekoracyjne kształtowników, w celu zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem
w czasie obróbki, należy osłonić folią ochronną. Tolerancje wymiarów liniowych i kątowych
bez indywidualnych oznaczeń tolerancji wg PN-EN 22768-1, klasa tolerancji – m średnio
dokładna). Zadziory powstałe w wyniku obróbki należy bezwzględnie usunąć.

8. KONSERWACJA
Aluminiowe kształtowniki anodowane lub lakierowane należy myć miękką szmatką przy
użyciu delikatnych środków myjących. Nie należy używać płynów na bazie związków mocno
alkalicznych lub kwaśnych, które mogą spowodować uszkodzenie powłok tlenkowych lub
lakierowanych. Nie wolno stosować środków czyszczących o pH poniżej 5 lub powyżej 8.
W czasie mycia temperatura powłok oraz temp. wody nie może przekraczać 25°C. Po każdym
myciu, powierzchnia musi być natychmiast spłukana czystą zimną wodą. Regularne mycie
zapobiega powstaniu intensywnych, trudnych do usunięcia zabrudzeń. Konserwację okuć
należy wykonywać zgodnie z zaleceniami ich producentów.

9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
− montaż Certyfikowanych grup Montażowych,
− prawidłowe wykonanie montażu zgodnie z niniejszą instrukcją.
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