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AT-1 5-701312014

Na podstawie rozporządzenia Ministra |nfrastruktury z dnia 8 |istopada 2004 r.
W sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich
wydawania (tekst jedno|ity: Dz. U. z 2014 r., poz' 1040)' W Wyniku postępowania
aprobacyjnego dokonanego w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie, na wniosek
firm:

u|.

LENKO S.A.
okrzei 2' 43-300 Bie|sko-Biała
i

EURO-BUD
ul. Michalusa 1,38-300 Gorlice
stwierdza się przydatnośc do stosowania w budownictwie wyrobów pod nazwą:

Akcesoria dachowe LENKO/EURO-BUD
w zakresie i na zasadach okreś|onych w Załączniku który stanowi integra|ną częśćniniejszej
'

Aprobaty Technicznej lTB.
Termin Ważności:
18

Wrz

Zastępca Dyrektora

ds. WspÓłpracy z Gospodarką

zabzz'"',
xrpror,

eŚnia 2019 r.

OM"ie*

.

(

Załącznik.
Postanowienia ogó|ne

i

techniczne
Warszawa, 18 wześnia 2014

r.

Aprobata Techniczna |TB AT-15-7013/2014 jest nowe|izacjq Aprobaty Technicznej |TB AT-15-7013/2006.

Dokument Aprobaty Technicznej IB Ar-15-701312014 zawiera 14 stron. Tekst tego dokumentu można kopiowaĆ
całości.Pub|ikowanie Iub upowszechnianie W każde,i innej formie fragmentóW lekstu Aprobaty Technicznej
wymaga pisemnego uzgodnienia z InsMutem Techniki Budowlanej.
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APROBATY TECHNICZNEJ

Przedmiotem Aprobaty Technicznej lTB są akcesoria dachowe LENKO/EURO'BUD
do pokryć dachowych, produkowane przez firmy:

_

LENKO S.A.,

u|.

okrzei 2' 43-300 Bie|sko.Biała,

EURO-BUD, ul. Michalusa 1, 38-300 Gorlice.

1.

Aprobata Techniczna lTB obejmuje następujące wyroby:

Taśmyka|enicowe LENKo o zamiennie stosowanych nazwach hand|owych
IZOVENT, IZOVENT EXTRA, EUROROLL lub HIMALAYANROOF (wg rys. 1),
sk'ładające się z dwóch pasóW profilowanej taśmya|uminiowej gatunku
EN AW-1050A wg normy PN-EN 573-3:2014, grubości0'10 + 0'14 mm, pokrytej
poliestrową powłoką |akierową o grubościnie mniejszej niŹ ,l0 pm, przyszytych do
włókniny, tkaniny |ub siatki po|ipropy|enowej. Wzdłuż brzegów taśm znajdu.ją się paski

k|eju buty|owego

o

szerokości nie mniejszej niŹ 15 mm' zabezpteczone przed

sk|ejaniem fo|ią poIio|efinową |ub papierem antyadhezyjnym. Taśmy ka|enicowe mają

szerokośc od 180 do 400 mm, długość5 m (|ub inną wg zamówienia odbiorcy)

2.
3.

isą

dostarczane w ro|kach. Taśmy mogą mieć różne barwy, wg kata|ogu Producenta.
Taśmy wenty|acy'jne LENKo DACH-VENT (wg rys. 2) z siatki po|ipropy|enowej (PP)'
o wymiarach oczka 1,5 X ,l'5 mm. Taśmy mają szerokośc 80 + 200 mm' długośc

5' 10' 15 |ub 20 m isą dostarczane W ro|kach.
Taśmy kominowe EURO.BUD o zamiennie stosowanych nazwach handlowych
|ZoLEN' KRONF|T |ub ALU.FLEX (wg rys' 3), Wykonane z profi|owanej taśmy
aIuminiowej gatunku EN AW-,|050A Wg normy PN-EN 573-3:2014, grubości
0,12 + 0,14 mm' pokrytej po|iestrową powłoką |akierową o grubości nie mniejszej niż

10 pm. Na Stronie

Wewnętrz

nej taśmy znajduje się warstwa k|eju butylowego

zabezpieczona przed sk|ejaniem fo|ią po|io|efinową lub papierem antyadhezyjnym.
Taśmy mają szerokość300 mm, długość5 m (lub inną Wg zamówienia odbiorcy) i są
dostarczane w ro|kach. Taśmy mogą miec różne bamy, Wg katalogu Producenta.

Wymagane Właściwości
techniczne akcesoriów dachowych LENKO/EURO-BUD
do pokryc dachowych podano w p. 3.

2. PPŻ'EZNACZENI E. ZAKRES

I

WARU NKI STOSOWANIA

Akcesoria dachowe LENKo/EURo.BUD stanowią wyposażenie pomocnicze pokryć
dachowych i są przeznaczone do stosowania na dachach spadzistych, krytych dachówkami
ceramicznymi |ub cementowymi, gontami papowymi, b|achą dachówkową lub trapezową'
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Taśmykalenicowe są pzeznaczone do Wenty|owania i zabezpieczenia pokrycia
dachowego w obszarze ka|enicy przed insektami oraz nawiewaniem śniegu iwody. TaŚmy
układane są na łacie ka|enicowej dachów

kfiych dachówką |ub blachą dachową, pod
gąSiory. Mogą być stosowane róWnież na skośnejłacie ka|enicowej. Powinny być
przymocowane do łaty przy pomocy gwoździ |ub zszywek' Boki taśmy W miejscu paskóW

z k|ejem powinny byc pzyk|ejone do dachówek

|ub b|achy po rch uprzednim dostosowaniu

do ksztattu dachówki |ub b|achy.

Taśmywentylacyjne zabezpieczają przestzeń okapową dachu

przed

przedostawaniem się ptaków, 'gryzoni i owadów pod pokrycie oraz zapewniĄą Wenty|ację
przestrzeni pod pokryciem dachowym.
TaŚmy kominowe sĄ przeznaczone do łączenia pokrycia dachowego z e|ementami
Wystającymi ponad dach, np. kominami.

Ze wzg|ędu na ochronę Wzed koro4ą akcesoria dachowe LENKO/EURO-BUD
mogą być stosowane Wg Wymagań normy PN-EN |So 9223:2012'

Stosowanie akcesoriów dachowych LENKO/EURO-BUD powinno byc zgodne z
projektem technicznym opracowanym d|a określonego obiektu, z uwzg|ędnieniem Wymagań

Po|skich Norm

i

obowiązujących przepisóW techniczno-budow|anych

rozporządzenia Ministra |nfrastruktury

z

'

W szczegó|ności

dnia 12 kwietnia 2oo2 r' w sprawie Warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2OO2 t. nr 75,

poz' 690, z póżniĄszymi zmianami), postanowień niniejszej Aprobaty Technicznej |TB oraz
instrukcii Producenta.

3.

WŁAŚcWoŚcI TEcHNIczNE. WYMAGAN|A

3.1' Materiały i e|ementy składowe

Akcesoria dachowe LENKO/EURO-BUD powinny byc wykonane zgodnie

z

opisem

podanym p' 1' z następujących materiałów i e|ementów składowych:

_
_
_

b|ach |ub taśm ze stopu aluminium gatunku EN AW,1050 Wg norm PN-EN 573-3:2014
,l396:2009, po|iestrową powłoką
i PN-EN
z
|akierową'

włókniny |ub tkaniny po|ipropy|enowej o gramatuŻe 70

+

300 g/m2,

po|ipropy|enu o temperaturze mięknienia Wg Vicata nie mniejszej niŻ 90.C' okreś|anej

wg normy PN-EN ISO 306:2014 (metoda B50).
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i e|ementów składowych nie jest objęty

niniejszą Aprobatą Techniczną |TB i powinien być okreś|ony W systemie zakładowej kontro|i
produkcji Producenta.

3.2.

Wyroby

3.2.'|. Kształt iwymiary. Kształt iWymiary WyrobóW powinny być zgodne z podanymi

na rys. 1 = 3. Dopuszcza|ne odchyłki Wymiarów w stosunku do wymiaru nomina|nego
Wynoszą:

_

długość:t2%,

szerokośc't5

%,

grubośc: t 10 %.

3'2.2. Wyg|ąd zewnęteny. Wyroby nie powinny posiadac Wad Wykonania, takich jak
naderwania, zgniecenia czy uszkodzenia powłok' Barwa elementów powinna byó zgodna

z katalogiem iWzorcem producenta. Warstwa k|eju buty|owego na taśmachpowinna mieć
jednakową grubości powinna być zabezpieczona przed sk|ejaniem fo|ią po|io|efinową |ub
papierem antyadhezyjnym.

3.2.3. Maksyma|na siła rozciągająca. Maksyma|na siła rozciągająca w przypadku
taśmy wenty|acyjnej LENKo DAoH-VENT powinna byc nie mniejsza niŻ 1200 N/50mm.

powłok |akierowych' Taśmy ka|enicowe i kominowe powinny
3.2.4. Właściwości
być pokryte po|iestrową powłoką lakierową o grubościnie mniejszej niż ,l0 pm.

odpornośc powłoki na odrywanie od pod,łoża Wg normy PN-EN

|so

2409:2008

powinna odpowiadac stopniowi 0.

3.2.5. Wytrzymałośćna oderwanie taśmz warstwą k|ejącą

od

podłoża

sta|owego pod kątem 90o. Wytrzymałośóna oderwanie taśmz warstwą klejącą od podłoża
sta|owego pod kątem 90o powinna być nie mniejsza niż 3 N/cm.
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4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT

Wyroby objęte niniejszą Aprobatą Techniczną powinny być dostarczane
w orygina|nych opakowaniach Producenta oraz przechowywane i transpońowane w sposób
zapewniający niezmiennośćich właŚciwości, zgodnie z instrukcją Producenta. Do każdego

opakowania powinna być dołączona etykieta zawierająca

co

najmniej następujące

informacje:

_

nazwę wyrobu'

-

numer Aprobaty Technicznej ITB AT-15-701312014,

nazwę i adres Producenta,
znak budowlany,
nr idatę Wystawienia krajowej dek|aracji zgodności'

Sposób oznakowania wyrobu znakiem budow|anym powinien byc zgodny
z rozporządzeniem Ministra lnfrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r' w sprawie sposobów
dek|arowania zgodnoŚci wyrobów budow|anych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budow|anym (Dz. U. Nr 198l2oo4, poz' 2041, z późniĄszymi zmianami).

5.

OCENA ZGODNOSCI

5.1' Zasady ogó|ne

Zgodnie z arI. 4, arI. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ań' 8 ust. ,l ustawy z dnia 16 kwietnia 2004

r.

o wyrobach budow|anych (Dz. U. nr 9212004, poz. 88,|, z póŹniejszymi zmianami) wyroby,

których dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, mogą być wprowadzane

i

do

obrotu

stosowane przy wykonywaniu robót budow|anych w zakresie odpowiadającym ich
właściwoŚciomużytkowym i pzeznaczeniu, jeże|i producent dokonał oceny zgodności'

wydał krajową dek|arację zgodności z Aprobatą Techniczną |TB Ar.1'5-701312014
i

oznakował wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowiązującymi pŻepisami.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra |nfrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r.
w sprawie sposobóW dek|arowania zgodności WyrobóW budow|anych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budow|anym (Dz' U. Nr 19812004, poz. 2041, z późniejszymi
zmianami) oceny zgodności akcesoriów dachowych LENKO/EURO-BUD do pokryc
dachowych z Aprobatą Techniczną |TB AT-15.7013/2014 dokonuje producent, stosując
svstem 4.
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zgodności, Producent może wystawić krajową

dek|arację zgodności z Aprobatą Techniczną |TB AT-1 5-7013|2014 na podstawie:
1

)

wstępnego badania typu pzeprowadzonego przez Producenta lub na jego z|ecenie,

2) zakładowej kontro|i

produkcji.

5.2. Wstępne badanie typu

Wstępne badanie typu jest badaniem potwierdzającym wymagane właściwości
techniczno-użytkowe, wykony anym przed Wprowadzeniem wyrobów do obrotu.

a)
b)

c)

Wstępne badanie typu obejmuje:
maksyma|ną siłę rozciągającą w przypadku taśmy wenty|acyjnej'
powłok |akierowych,
właściwości

wytzymałoścna oderwanie taśm z Warstwą k|ejącą od pod.łoża sta|owego pod kątem
90'.

Badania, które W procedurze aprobacyjnej były podstawą do usta|enia w,łaściwości
techniczno-użytkowych wyrobów, stanowią wstępne badanie typu

W

ocenie zgodności.

5.3. Zakładowa kontro|a produkcji

.
2.
1

Zakładowa kontroIa produkcji obejmuje:
specyfikację i sprawdzanie materiałów i e|ementów składowych,

(p

i

badania W procesie Wytwazania oraz badania gotowych wyrobóW
5 4)' prowadzone przez Producenta zgodnie z usta|onym p|anem badań oraz

kontrolę

według zasad i procedur określonych w dokumentacji zakładowej kontro|i produkcji,

dostosowanych do technologii produkcji

i

zmierzających do uzyskania wyrobów

o wymaganych właściwościach.

Kontrola produkcjl powinna zapewniać, że wyroby są zgodne z Aprobatą Techniczną
|TB AT-15-7013/2014. Wyniki kontro|i produkcji powinny być systematycznie rejestrowane.

Zapisy rejestru powinny potwierdzać, Że Wyrób spełnia kryteria oceny zgodności.
Poszczegó|ne wyroby |ub pańie WyrobóW i związane z nimi szczego.ły produkcyjne muszą
być w pełni moi|iwe do identyfikacji i odtwoŻenia'

na_-ln!@
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5.4' Badania gotowych wyrobów
5.4.{. Program badań. Program badań obejmuje:

a)
b)

badania bieżące'
badania okresowe.
5'4.2. Badania bieżące' Badania bieżące obejmują sprawdzenie:

a)
b)

kształtu i wymiarów,
wyg|ądu zewnętrz nego.

'

5.4.3. Badania okresowe. Badania okresowe obejmują sprawdzenie:

a)
b)

powłok |akierowych,
właściwości

wytrzymałościna oderwanie taśmz Warstwą klejącą od podłoża stalowego pod
kątem 90..

5.5. Częstot|iwośćbadań

Badania bieżące powinny być przeprowadzane zgodnie z usta|onym p|anem badań,

a|e nie zadziej niż d|a każdej pańii wyrobóW' Wie|kość pańii Wyrobów powinna być
okreŚ|ona w dokumentacji zakładowej kontro|i produkcji.

Badania okresowe powinny byc wykonywane nie rzadziej niz raz na trzy lata.
5.6. Metody badań

5.6.1. Sprawdzenie kształtu i wymiarów. Sprawdzenie kształtu na|eŻy
przeprowadzic wizua|nie poprzez porównanie z rys. 1 + 3.
Sprawdzanie wymiarów na|eży przeprowadzać przy pomocy uniwersa|nych narzędzi
pomiarowych zapewniających uzyskanie odpowiedniej dokładnościpomiaru.

5.6.2. sprawdzenie wyg|ądu zewnętŻnego. Sprawdzenie Wyg|ądu zewnętznego

na|eży przeprowadzić wizuaInie, okiem nieuzbrojonym'

w

świet|erozproszonym,

z od|egłoŚci 0,5 m.

5.6.3. Sprawdzenie maksyma|nej

siĘ rozciągającej.

Sprawdzenie maksyma|nej

siły rozciągającej na|eŻy przeprowadzić na próbce siatki po|ipropy|enowej o szerokości

nf-ln!@
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50 mm, wyciętej z taśmyWenty|acyjnej, za pomocą urządzenia o zakresie dobranym do
spodziewanej Wartości siły niszczącej, umoż|iwiającego sta,łe i powo|ne zwiększanie Siły aż
do zniszczenia, z zastosowaniem prędkości rozciągania 50 mm/min.

powłok |akierowych. Sprawdzenie właściwoŚci
5.6.4. sprawdzenie właściwości
powłok lakierowych po|ega

na

okreś|eniugrubości Wg normy PN.EN |so 2808:2008 oraz

odporności na odrywanie metodą siatki nacięc wg normy PN-EN |So 2409:2008.

5.6.5. sprawdzenie wytrzymałościna oderwanie taśmz warstwą k|ejącą od

podłożasta|owego pod . kątem 90". Badanie na|eŻy Wykonac Wg

normy

PN-EN 28510-'1:2014.

5.7. Pobieranie próbek do badań

Próbki do badań na|eży pobierać |osowo, zgodnie z normą PN.N-03010:1983'

5.8' ocena wyników badań
Wyprodukowane wyroby na|ezy uznać za zgodne z Wymaganiami niniejszej Aprobaty
Technicznej |TB' jeie|i Wyniki Wszystkich badań są pozytywne.

6. USTALENIA FORMALNO-PRAWNE

6.1. Aprobata Techniczna |TB AT.1 5.7013/2014 zastępuje Aprobatę Techniczną |TB
AT-15-701312006.

6.2. Aprobata Techniczna |TB AT-15-701312014 jes| dokumentem stwierdzającym
przydatnośc akcesoriów dachowych LENKO/EURO.BUD do pokryc dachowych do
stosowania w budoWnictwie w zakresie wynikającym z postanowień Aprobaty'

Zgodnie z

ar1.

4, art.5 ust. 1 pkt 3 oraz arL B ust.

'1

ustawy z dnia '16 kwietnia 2004

r.

o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92l2oo4' poz. 881, z póżniejszymi zmianami) wyroby,
których dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, mogą być wprowadzane do obrotu

i

stosowane pzy wykonywaniu robót budow|anych w zakresie odpowiadającym ich
właściwościomużytkowym i pfeznaczeniu' jeŹe|i producent dokonał oceny zgodności,
wydał krajową dek|arację zgodności z Aprobatą Techniczną |TB Ar-15-7o13l2014
i oznakował wyroby

znakiem budow|anym, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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6.3. Aprobata Techniczna |TB nie narusza uprawnień Wynikających z pŻepisóW
o ochronie własnościprzemysłowej' a w szczególności ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r'
Prawo własnościprzemysłowej (tekst jedno|ity: Dz. U'

z 2013

r., poz'1410'

z

-

póżniejszymi

zmianami)' Zapewnienie tych uprawnień na|eŹy do obowiązkóW korzystających z niniejszej
Aprobaty Technicznej lTB.

6.4.

|TB Wydając Aprobatę Techniczną nie bierze od powiedziainości za ewentua|ne

naruszenie praw Wyłącznych i nabytych.

6.5. Aprobata Techniczna |TB nie zwa|nia producenta akcesoriów dachowych
LENKO/EURo-BUD do pokryć dachowych od odpowiedzia|ności za właściwąjakość
wyrobów oraz projektantów obiektów i WykonawcóW robót budow|anych od odpowiedzia|ności
za właściweich zastosowanie.

6.6. W treściwydawanych prospektów i ogłoszeń oraz innych dokumentów
związanych z wprowadzaniem do obrotu i stosowaniem w budownictwie akcesorióW
dachowych LENKO/EURO-BUD do pokryć dachowych na|eży zamieszczać informację o
udzielonej tym wyrobom Aprobacie Technicznej ITB AT-15-701312014.

7. TERMIN

WAZNOSCI

Aprobata Techniczna |TB AT-15-701312014 jest ważzna do 18 września 20,lg

r.

WaŻnoścAprobaty Technicznej |TB moie byc pzedłużona na ko|ejne okresy, jeżeli ]ej
Wnioskodawca |ub forma|ny następca wystąpi w tej sprawie do |nstytutu Techniki Budow|anej

z odpowiednim wnioskiem nie później niż 3 miesiące pzed upływem terminu Ważnościtego
dokumentu.
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INFORMACJE DODATKOWE
Normy i dokumenty związane
PN.EN

573-3:2014

Aluminium

i

stopy aluminium. Skład chemiczny

WyrobóW przerobionych plastycznie.

PN-EN

1396:2009

PN.EN 28510.1

:2014

i

i

rodzaje

Część3: skład chemiczny

rodzaje WyrobóW

Aluninium

i

stopy aluminium' Blachy

i

taśmypowlekane w

rulonach do ogólnych zastosowań. Specyfikacje

Kleje. oznaczanie Wytrzymałościna oddzieranie połączeń
elementu giętkiego ze sztywnym. Część1: oddzieranie pod
kqtem 90"

PN-EN ISO

306:2014

Tworzywa sztuczne. Tworzywa termoplastyczne. Oznaczanie
temperatury mięknienia metodq Vicata (VsT)

2409:2008 Farby i lakiery. Badanie metodą siatki nacięć
|so 2808:2008 Farby ilakiery. oznaczanie grubości powłoki
|so 9223:2012 Korozja metali i stopów. Korozyjność atmosfer.

PN.EN |so
PN-EN
PN-EN

Klasyfikacja,

określaniei ocena

PN-N-030'10:'l983

statystyczna kontrola jakości.Losowy wybÓr jednostek produktu
do próbki

Rapońyzbadańioceny

1.

2.

Rapoń z badań nr LoW060/2006 ,,zestaw e|ementóW do pokryć dachowych LENKo"'
Laboratorium okuc i S|usarki Budow|anej |TB - oddzia,ł Wie|kopo|ski' Poznań '
Rapoń z badań nr LoWO,1
i

s|usarki Budow|anej |TB

- 1

74311

4/Z00OWN ,'Akcesoria dachowe,', Laboratorium okuc

- oddział Wielkopo|ski, Poznań.
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RYSUNK!
Str.

Rys.

1.

2.
Rys' 3'
Rys'

Taśmy kalenicowe LENKo o zamiennie stosowanych nazwach hand|owych

IZOVENT, IZOVENT EXTRA, EUROROLL |ub HIMALAYANROOF..,..,..............
Taśmywenty|acyjne LENKo

DAOH-VENT..'..

1

3

.......'..''....'........... 13

Taśmy kominowe EURo-BUD o zamiennie stosowanych nazwach hand|owych
IZOLEN, KRONFIT lub

ALU-FLEX..

. .. ..... .. ..

. 14
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tkanina, włóknina I oŚmo
lub siatka PP
oLuminiowo

k|ej buĘ|owy
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Rys'

,|.

Taśmy ka|enicowe LENKo o zamiennie stosowanych nazwach hand|owych
IZOVENT, IZOVENT EXTM, EUROROLL lub HIMALAYANROOF

siatka PP

(N
-t.

5000, 10000, 15000, 20000

Rys. 2. Taśmywenty|acyjne LENKo DAOH-VENT
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Rys. 3. Taśmykominowe EURo-BUD o zamiennie stosowanych nazwach hand|owych
IZOLEN, KRONFIT lub ALU-FLEX

