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POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE 

 

 

1.  PRZEDMIOT APROBATY 

 

1.1. Postanowienia ogólne 

 

Przedmiotem Aprobaty Technicznej ITB są drewniane drzwi i klapy oraz segmenty prze-

gród stałych systemu mcr DREW, wykonywane przez producentów należących do firmy 

MERCOR SA, mającej siedzibę w Gdańsku przy ul. Grzegorza z Sanoka 2. 

Aprobata Techniczna obejmuje następujące wyroby: 

a) przeciwpożarowe, wewnętrzne drzwi rozwierane typu mcr DREW PLUS EI30  

(rys. 1 ÷ 10), jednoskrzydłowe i dwuskrzydłowe, lewe lub prawe, przylgowe lub bez-

przylgowe (wariant I i II), z progiem lub bez progu i z uszczelką opadającą, z ościeżnicą 

drewnianą lub stalową: 

- pełne w odmianach: mcr DREW PLUS DP1 EI30 (z odpowiednimi okuciami –

antywłamaniowe) i mcr DREW PLUS DP2 EI30, 

- przeszklone w odmianach: mcr DREW PLUS DP1/P EI30 i mcr DREW PLUS DP2/P 

EI30, 

b) przeciwpożarowe, wewnętrzne drzwi rozwierane typu mcr DREW PLUS EI60  

(rys. 1 ÷10), jednoskrzydłowe i dwuskrzydłowe, lewe lub prawe, przylgowe lub bez-

przylgowe, z progiem lub bez progu i uszczelką opadającą, z ościeżnicą drewnianą lub 

stalową: 

- pełne w odmianach: mcr DREW PLUS DP1 EI60 i mcr DREW PLUS DP2 EI60, 

- przeszklone w odmianach mcr DREW PLUS DP1/P EI60 i mcr DREW PLUS DP2/P 

EI60, 

c) przeciwpożarowe, akustyczne, wewnętrzne drzwi i klapy rozwierane typu mcr DREW 

AKUSTIK EI30 (rys. 3, 5, 6 i 9), pełne, jednoskrzydłowe, o wymiarach w świetle ościeżnicy 

nie większych niż (szerokość x wysokość) 1070 x 2260 mm i dwuskrzydłowe  

o wymiarach jw. nie większych niż 1900 x 2030 mm (o maksymalnej szerokości skrzydła 

nie większej niż 940 mm), lewe lub prawe, bezprzylgowe i przylgowe (tylko drzwi 

jednoskrzydłowe), z progiem lub bez progu i uszczelką opadającą, z ościeżnicą 

drewnianą lub stalową (tylko dla drzwi jednoskrzydłowych), w odmianach: drzwi mcr 

DREW AKUSTIK DP1 EI30 i mcr DREW AKUSTIK DP2 EI30 oraz klapy mcr DREW 

AKUSTIK DK1 EI30 i mcr DREW AKUSTIK DK2 EI30, 
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d) przeciwpożarowe, akustyczne, wewnętrzne drzwi rozwierane typu mcr DREW AKUSTIK 

EI60 (rys. 3, 5, 6 i 9), pełne, lewe lub prawe, przylgowe, z progiem lub bez progu i usz-

czelką opadającą, z ościeżnicą drewnianą lub stalową, jednoskrzydłowe mcr DREW 

AKUSTIK DP1 EI60, o wymiarach w świetle muru nie większych niż (szerokość x 

wysokość) 1250 x 2500 mm (maksymalna powierzchnia drzwi w świetle ościeżnicy  

2,91 m2) i dwuskrzydłowe mcr DREW AKUSTIK DP2 EI60, o wymiarach w świetle muru 

nie większych niż 2150 x 2500 mm (maksymalna powierzchnia drzwi w świetle ościeżnicy  

4,76 m2), przy czym maksymalne wymiary skrzydła drzwiowego drzwi dwuskrzydłowych 

nie mogą być większe niż 1075 x 2500 mm (maksymalna powierzchnia skrzydła 2,5 m2), 

e) wewnętrzne wejściowe drzwi rozwierane typu mcr DREW-WW (rys. 1, 2, 11÷13, 17 ÷ 21), 

jednoskrzydłowe o wymiarach w świetle ościeżnicy nie większych niż (szerokość x 

wysokość), 1250 x 2850 mm i dwuskrzydłowe o wymiarach w świetle ościeżnicy nie 

większych niż 2600 x 2850 mm, lewe lub prawe, przylgowe lub bezprzylgowe, z progiem 

lub bez progu i z uszczelką opadającą, bez lub z nadświetlem górnym (przeziernym lub 

nieprzeziernym) o całkowitej wysokości drzwi nie większej niż 3500 mm, bez lub z do-

świetlem bocznym (przeziernym lub nieprzeziernym), z ościeżnicą drewnianą lub stalową: 

- pełne w odmianach: mcr DREW-WW-01, mcr DREW-WW-04, mcr DREW-WW-06, mcr 

DREW-WW-07, mcr DREW-WW-08, mcr DREW-WW-09 i mcr DREW-WW-10, 

- przeszklone w odmianach: mcr DREW-WW-02, mcr DREW-WW-03 i mcr DREW-WW-

05, 

f) wewnątrzlokalowe drzwi typu mcr DREW-WL (rys. 1, 11, 12, 14 ÷ 16, 18 ÷ 21), jedno-

skrzydłowe o wymiarach w świetle ościeżnicy nie większych niż (szerokość x wysokość) 

1250 x 2850 mm i dwuskrzydłowe o wymiarach w świetle ościeżnicy nie większych niż 

2600 x 2850 mm, lewe lub prawe, przylgowe lub bezprzylgowe, z progiem lub bez progu, 

z lub bez uszczelki opadającej, bez lub z nadświetlem górnym (przeziernym lub 

nieprzeziernym) o całkowitej wysokości drzwi nie większej niż 3500 mm, bez lub  

z doświetlem bocznym (przeziernym lub nieprzeziernym), z ościeżnicą drewnianą lub 

stalową: 

- rozwierane, pełne w odmianach: mcr DREW-WL/UN-1, mcr DREW-WL/RT7-2 i mcr 

DREW-WL/RT7-3, mcr DREW-WL/HA-4, mcr DREW-WL/PM-5, mcr DREW-WL/VL-6, 

mcr DREW-WL/AN-7, mcr DREW-WL/KT-8 oraz mcr DREW-WL/PP-9, 

- rozwierane, przeszklone w odmianach: mcr DREW-WL/RO-10 i mcr DREW-WL/CP-12 

oraz wykonane z tafli szklanej mcr DREW WL/SZKŁO-13, 

- przesuwne mcr DREW-WL/PZ-11, 

g) przeciwpożarowe segmenty przegród stałych typu mcr DREW SGM w odmianach mcr 

DREW SGM EI30 (rys. 32) i mcr DREW SGM EI60 (rys. 33), 

h) segmenty przegród stałych typu mcr DREW SGM BO (rys. 30 i 31). 
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Właściwości techniczne drzwi i przegród wymienionych powyżej podano w punkcie 3. 

 

1.2. Drzwi drewniane typu mcr DREW PLUS EI30 

 

Skrzydła drzwi typu mcr DREW PLUS EI30 mogą być wykonane w trzech, różniących się 

wypełnieniem, wariantach: 

a) wariant I - wypełnienie z płyty HALSPAN EI30 grubości 44 mm, obklejonej wzdłuż 

krawędzi pionowych i poziomej górnej drewnianą listwą z drewna iglastego lub 

liściastego grubości nie mniejszej niż 7 mm,  

b) wariant II - wypełnienie z tarcicy sosnowej, grubości 26 mm i gęstości nie mniejszej niż 

420 kg/m3, jest obłożone z obu stron płytami MDF grubości 10 mm – całość 

sklejona klejem trwałości co najmniej klasy D3, 

c) wariant III - wypełnienie z wełny mineralnej, gęstości nie mniejszej niż 150 kg/m3 i gru-

bości 35 mm, umieszczone jest w ramie wykonanej z drewna sosnowego,  

 gęstości nie mniejszej niż 420 kg/m3 i przekroju 95 x 35 mm - w przypadku 

górnego i pionowych ramiaków oraz 145 x 35 mm - w przypadku ramiaka 

dolnego, i obłożone z obu stron płytami MDF grubości 5 mm; całość sklejona 

klejem jw. 

Drzwi powierzchniowo mogą być wykończone fornirem naturalnym lub modyfikowanym, 

folią papierową, HPL, CPL lub PVC (grubości 0,2 ÷ 1 mm), laminatem, profilowanymi płytami 

MDF, HDF lub sklejką (grubości nie większej niż 4 mm), listwami drewnianymi (grubości nie 

większej niż 20 mm), powłokami malarskimi lub lakierniczymi. Grubość skrzydła, w zależności od 

wariantu wypełnienia i wykończenia, wynosi 43 ÷ 85 mm.  

 Wymiary drzwi typu mcr DREW PLUS EI30 w świetle ościeżnicy (szerokość x wysokość) 

wynoszą: 

a) jednoskrzydłowych w odmianach mcr DREW PLUS DP1 EI30 i mcr DREW PLUS DP1/P 

EI30: 

- z wypełnieniem wg wariantu I – (300 ÷ 1200) x (400 ÷ 2400) mm, 

- z wypełnieniem wg wariantu II – wymiar maksymalny: 1160 x 2670 mm (przy czym 

powierzchnia skrzydła nie większa niż 2,8 m2), 

- z wypełnieniem wg wariantu IIII – (600 ÷ 1200) x (1000 ÷ 2400) mm, 

b) dwuskrzydłowych w odmianach mcr DREW PLUS DP2 EI30 i mcr DREW PLUS DP2/P 

EI30: 

- z wypełnieniem wg wariantu I i II– (300 ÷ 2400) x (1000 ÷ 2400) mm, 

- z wypełnieniem wg wariantu III – (1200 ÷ 2200) x (700 ÷ 2300) mm. 
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1.2.1. Drzwi typu mcr DREW PLUS EI30 z wypełnieniem wg wariantu I i II 

Drzwi jednoskrzydłowe z wypełnieniem wg wariantu II mają krawędzie pionowe skrzydeł 

zabezpieczone listwami z drewna liściastego grubości 12 mm, zaś dwuskrzydłowe mają 

krawędzie zabezpieczone w ten sam sposób, przy czym krawędź do strony zamkowej ma 

doklejoną listwę grubości 25 mm. 

Listwy płyty drzwiowej, w wariancie II wypełnienia, ułożone są pionowo, a jedynie wzdłuż 

górnej i dolnej krawędzi poziomej skrzydła są ułożone poziomo tworząc ramiak o szerokości  

105 mm. 

W przymyku drzwi dwuskrzydłowych, na skrzydle biernym i czynnym, znajdują się 

uszczelki pęczniejące typu: INTERDENS 36 - firmy DR. WOOLMANN, PALUSOL 100 – firmy 

ODICE, Promaseal PI – firmy Promat lub uszczelka grafitowa - firmy MARVON, LORIENT lub 

GLUSKE, o przekroju 10 x 2 mm. 

W drzwiach bez progu może być montowana, zgodnie z rys. 26, w dolnej części skrzydła 

uszczelka opadająca, spełniająca wymagania normy PN-EN 12365-1:2006, typu: Schall – Ex P28 

- firmy Athmer, Deventer Bodenturdichtung DRS 1528 SL - firmy INTER DEVENTER, ELLEN - 

MATIC - UNIVERSAL, ELLEN - MATIC - PRIMERA lub ELLEN - MATIC – EXTRA - firmy ELLEN 

albo typu: A0501, A0551, A0581, A1001, A1051, A1061, A1502, A1512, A1522, A1542, A1552, 

A2032, A2042, A2552, A3552, A4002 lub A4052 – firmy Domatic. 

Drzwi mcr DREW PLUS DP1/P EI30 i mcr DREW PLUS DP2/P EI30 mogą mieć 

przeszklenie wykonane ze szkła typu: SSG Contraflam 30, grubości nie mniejszej niż 16 mm - 

firmy VETROTECH SAINT-GOBAIN (w przypadku wypełnienia wg wariantu II), Pyrobel 16, 

grubości nie mniejszej niż 16 mm – firmy AGC lub Pyrostop F30, grubości nie mniejszej niż  

15 mm – firmy Pilklington. 

Maksymalne wymiary przeszklenia dla drzwi mcr DREW PLUS DP1/P EI30 i mcr DREW 

PLUS DP2/P EI30 nie powinny być większe niż (szerokość x wysokość): 750 x 1800 mm -  

w przypadku wypełnienia wg wariantu I, zaś 500 x 1000 mm - w przypadku wypełnienia wg 

wariantu II. W przypadku przeszklenia w otworze okrągłym maksymalna średnica nie powinna 

być większa niż 360 mm. Odległość przeszklenia od krawędzi górnej i pionowych skrzydła 

powinna być nie mniejsza niż: 200 mm - w przypadku wypełnienia wg wariantu I, 240 mm -  

w przypadku wypełnienia wg wariantu II, zaś wzdłuż krawędzi dolnej przeszklenia - 390 mm. 

Przeszklenia są zamocowane i wykończone drewnianymi lub wykonanymi z MDF listwami 

przyszybowymi oraz uszczelnione uszczelkami ceramicznymi: 8 x 4 mm firmy CGI International 

Ltd, 20 x 3 mm firmy Jansen, Keramikpapier lub Fibrefax, KERAFIX 2000 o przekroju 8 x 4 mm 

lub KERAFIXPAPER o przekroju 10 x 2 mm, firmy Gluske albo masą uszczelniającą grubości  

2 mm, firmy Sealmaster Fireglaze. Po obwodzie szyby umieszczona jest uszczelka pęczniejąca: 

PROMATECT HT grubości 1,6 mm - firmy Promat, Glazing Seals lub płyta K grubości 3 mm -  
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firmy Halspan Ltd, Therm-A Line grubości 2 mm - firmy Intumescent Seals Ltd lub KERAFIX FXL 

200 grubości 1 mm - firmy Gluske. 

Drzwi mcr DREW PLUS EI30 mogą mieć nadświetle nieprzezierne, o wysokości nie 

większej niż 800 mm. Panel nadświetla wykonany jest z płyty HALSPAN grubości 54 mm. 

Warianty wykonania drzwi mcr DREW PLUS EI30 z nadświetlem nieprzeziernym przedstawiono 

na rysunku 8. 

W drzwiach mcr DREW PLUS EI30 stosowane są ościeżnice: 

- stalowe wykonane z blachy grubości 1,5 mm, narożne, obejmujące lub blokowe o prze-

krojach zgodnych z rys. 24, 

- drewniane, o przekroju nie mniejszym niż 44 x 102 mm i zgodne z rys. 26, wykonywane  

z litego lub klejonego warstwowo drewna iglastego gęstości nie mniejszej niż 350 kg/m3 

lub liściastego gęstości nie mniejszej niż 400 kg/m3, albo wykonywane z płyt wiórowych 

typu P2 gęstości nie mniejszej niż 350 kg/m3 – w przypadku drzwi z wypełnieniem wg 

wariantu III; ościeżnice drewniane mogą być wyposażone dodatkowo w maskownice 

tworzące ościeżnicę obejmującą, opaski lub ćwierćwałki maskujące. 

Drzwi z wypełnieniem według wariantu I mają wyposażone górną i pionowe krawędzie 

skrzydła lub ościeżnicy w jedną z poniższych uszczelek pęczniejących: 

- Promasel PL ,o przekroju 10 x 2 mm lub 20 x 2 mm, firmy Promat PL, 

- Brandex, o przekroju 10 x 2 mm lub 20 x 2 mm, firmy Brandex, 

- Fire Seal, o przekroju 10 x 4 mm lub 20 x 4 mm, firmy Halspan Ltd, 

-   Tecnoflame, o przekroju 10x2 mm lub 20x2 mm, firmy Marvon, 

- Lorient typ 617, o przekroju 10 x 4 mm lub 20 x 4 mm, firmy LORIENT. 

Dodatkowo we wrębie ościeżnic stalowych znajduje się uszczelka dociskowa firmy INTER 

DEVENTER typu: S 8455/O lub S 6612/O, zaś we wrębie ościeżnic drewnianych uszczelka  firmy 

INTER DEVENTER typu: S 6850/O lub S 6612/O lub KDA7T– firmy A i B. 

Drzwi z wypełnieniem według wariantu II mają ościeżnice wyposażone w uszczelki pęcz-

niejące, o przekroju 10 x 2 mm, typu: INTERDENS 36 - firmy DR. WOOLMANN, PALUSOL 100 – 

firmy ODICE, Promaseal PI – firmy Promat lub uszczelkę grafitową - firmy MARVON, LORIENT 

lub GLUSKE oraz we wrębie ościeżnic stalowych znajduje się uszczelka dociskowa typu: S 

8455/O lub S 6612/O - firmy Inter Deventer, KDA3, KDA7T lub KA88 – firmy A i B, zaś ościeżnic 

drewnianych typu: S 6850/O lub S 6612/O - firmy Inter Deventer, KDA3, KDA7T lub KA88 – firmy 

A i B. 

W przypadku drzwi dymoszczelnych (drzwi wykonane z wypełnieniem wg wariantu II) 

stosuje się jedną z poniższych uszczelek pęczniejących: 

- Lorient typ 617, o przekroju 10 x 4 mm lub 20 x 4 mm, firmy LORIENT, 

- Fire Seal, o przekroju 10 x 4 mm lub 20 x 4 mm, firmy Halspan Ltd, 

- Tecnoflame, o przekroju 10x2 mm lub 20x2 mm, firmy Marvon, 
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- Pyroplex, o przekroju 10 x 4 mm lub 20 x 4 mm, firmy Pyroplex. 

Dodatkowo we wrębie ościeżnic stalowych znajduje się uszczelka dociskowa typu: S 

8455/O lub S 6612/O - firmy INTER DEVENTER, zaś we wrębie ościeżnic drewnianych 

uszczelka typu: S 6850/O lub S 6612/O - firmy INTER DEVENTER. 

Ościeżnice mogą być wykończone powierzchniowo odpowiednio fornirem naturalnym lub 

modyfikowanym, laminatem, powłoką lakierową lub akrylową, folią papierową, HPL, CPL lub PVC. 

W drzwiach z progiem próg powinien być wykonany z litego drewna twardego. Sposoby 

wykonania drzwi w części progowej pokazano na rys. 26. 

Drzwi typu mcr DREW PLUS EI30, z wypełnieniem według wariantu II, wyposażone są w: 

a) dwa lub trzy zawiasy, spełniające wymagania normy PN-EN 1935:2003/AC:2005, typu: 

mcr KEN 100, mcr KEN 160 lub mcr SAM 4’ – firmy MERCOR, OBX 18/20-2541 lub OBX-

18-1531/160 – firmy ECO, VN 2828/160/120/100, VX 7729/160/120/100, VX 

7728/160/120/100, VX 7939/100, TECTUS TE 510 3D, TECTUS TE 340 3D, TECTUS TE 

210 3D lub TECTUS TE 540 3D - firmy SIMONS WERK, ASSA lub ABLOY, 

b) zamki wpuszczane zapadkowo zasuwkowe, główne i dodatkowe, bez lub z terminalem 

drzwiowym, spełniające wymagania normy PN-EN 12209:2005/AC:2006, serii: GBS 81 

lub GBS 11 – firmy ECO, FAB 05140 - firmy FAB albo firmy: MERCOR, BKS, ASSA,  

ABLOY, SECURIDEV, MCM, GERDA, BODA, TIMELOX, CORBIN, CISA, CORNI 

METALPLAST, LOB, TESA, NEMEF lub VINGCARD; zamki są wyposażone we wkładki 

bębenkowe, spełniające wymagania normy PN-EN 1303:2007/AC:2008, 

c) klamki z tworzywa sztucznego z rdzeniem stalowym, aluminiowe, mosiężne lub ze stali 

nierdzewnej, z szyldem podłużnym lub dzielonym, spełniające wymagania normy PN-

EN1906:2003, 

d) zamykacze, spełniające wymagania normy PN-EN 1154:1999/A1:2004, typu: TS 73V, TS 

93, TS 83, TS 77 BTS 80, TS 92, ITS 96, TS 72 lub TS71 – firmy DORMA, TS 1500, TS 

2000 V, TS 3000, TS 4000, TS 5000 lub BOXER - firmy GEZE, 403, 609 DV, 609 V, 660, 

670 lub 680 – firmy MAB, OTS 630 lub OTS 730 – firmy GU BKS, 7912, 7233, 7234, 

7235, serii: DC, TS 11, TS 11EN, TS 40, TS 41, TS 12, TS 25V, TS 61 lub ITS 

Multigenius – firmy ECO, serii: DC 405, DC415, DC 210, DC 233, DC 234, DC 235, DC 

240, DC 241, DC 247, DC 250, DC 270, DC 252, DC 255, DC 802, DC 804, DC 812, DC 

814, FD 440, FD 450 lub FD 451 - firmy ABLOY, 

e) zamknięcia przeciwpaniczne, spełniające wymagania normy PN-EN 1125:2009, firmy: 

ASSA ABLOY, JPM, BKS, GU Polska, VACHETTE, DORMA, Eco Schulte, ISEO lub 

Nemef, 

f) rygiel skrzydła stałego firmy NOVET, Eco Schulte, Nemef lub AMIG albo regulator 

kolejności zamykania skrzydeł drzwiowych wg PN-EN 1158:2007, typu: mcr RKZ 001 lub 

 

 



 

 AT-15-8563/2011 str. 9/81 

 

mcr RKZ 002 – firmy MERCOR, AC-167 – firmy MAB, SR 301 – firmy DORMA albo firmy 

FAPIM. 

Dodatkowo typu mcr DREW PLUS EI30, z wypełnieniem według wariantu I lub II mogą 

być wyposażone w: 

a) trzymacze elektromagnetyczne typu: EM-700N, EM-850N, EM-900N, EM-1100N, EM-

1800N lub EM-2000N – firmy STUMET, 

b) elektrorygle i zamki elektryczne typu: 71/12 24V, 571/12 24V, 114/8V, 8065, 8030, 8098, 

8020 lub 8025 - firmy ASSA, 114/12,24V lub 14/12,24V - firmy SOLID, 5114/12,24V – 

firmy VACHETTE, EL 580, EL 582, 8031 lub 8081 - firmy ABLOY, serii: 1000, 1400, 1500 

lub 1700 - firmy JiS albo firmy LAPERCHE, TIMELOX, TESA, VINGCARD lub MCM, 

c) wizjer typu: PANORAMA 2000 - firmy CYKLOP, 

d) kratki wentylacyjne typu mcr ISOTRANS - firmy MERCOR (w przypadku drzwi z wypeł-

nieniem wg wariantu II) o wymiarze nie większym niż 800x800 mm lub GUG8HD5020, o 

wymiarze nie większym niż 245 x 650 mm, - firmy GAVO (w przypadku drzwi z wypeł-

nieniem wg wariantu I), 

e) napędy drzwiowe typu: ED 200 lub CD 80 - firmy DORMA, FDC – firmy GILGEN albo 

firmy GEZE, 

f) bulaje stalowe z blachy grubości 1,5 mm - firmy JAL MET RADOM lub NOVET (w przy-

padku drzwi z wypełnieniem wg wariantu I) lub firmy KONWEKTOR LIPNO (w przypadku 

drzwi z wypełnieniem wg wariantu II), 

Drzwi mcr DREW PLUS EI30 antywłamaniowe są wykonane z wypełnieniem wg wariantu 

II i wyposażone dodatkowo w zamek GBS 13 - firmy ECO, zamek hakowy 4232 - firmy ABLOY,  

2 bolce przeciwwłamaniowe i okucia klasy „C”. 

Zastosowanie w drzwiach przeciwpożarowych innych klamek drzwiowych wraz z tarczami 

(rozetami), dodatkowych zamków wpuszczanych, zamykaczy, wkładek bębenkowych, przepu-

stów kablowych, nawierzchniowych trzymaczy elektromagnetycznych, nawierzchniowych zwór 

elektromagnetycznych, elektrozaczepów, zamków elektrycznych, nawierzchniowych napędów, 

kontaktronów, dźwigni antypanicznych oraz nawierzchniowych akcesorii kontroli dostępu niż 

podano powyżej, ale tego samego rodzaju, jest możliwe, gdy zostały one wprowadzone do 

obrotu z oznakowaniem CE lub znakiem budowlanym B i ich przydatność do zastosowania  

w takich drzwiach została potwierdzona cyfrą 1 w czwartej pozycji kodu klasyfikacyjnego 

podanego w normie lub aprobacie, co oznacza, że zostały przeprowadzone wymagane przez 

odpowiednią normę przedmiotową badania w tym zakresie. 

 

1.2.2. Drzwi typu mcr DREW PLUS EI30 z wypełnieniem wg wariantu III 

Wzdłuż krawędzi skrzydła drzwi jednoskrzydłowych umieszczone są uszczelki 

pęczniejące, o przekroju 18 x 2 mm, typu Flexpan 200 - firmy Gluske i w uszczelkę EPDM.  
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W drzwiach dwuskrzydłowych, wzdłuż krawędzi skrzydła czynnego oraz wzdłuż krawędzi 

zawiasowej i górnej skrzydła biernego znajdują się uszczelki pęczniejące jw., zaś wzdłuż 

krawędzi zamkowej - uszczelka jw. lecz o przekroju 10 x 2 mm. 

W dolnej części skrzydła znajduje uszczelka opadająca, spełniająca wymagania normy 

PN-EN 12365-1:2006. 

Drzwi mcr DREW PLUS DP1/P EI30 i mcr DREW PLUS DP2/P EI30 mogą mieć 

przeszklenie wykonane ze szkła typu: Pyrobel 16, grubości nie mniejszej niż 16 mm – firmy AGC 

lub Pyrostop F30, grubości nie mniejszej niż 15 mm – firmy Pilklington. 

Przeszklenia dla drzwi mcr DREW PLUS DP1/P EI30 i mcr DREW PLUS DP2/P EI30, nie 

powinny być większe niż (szerokość x wysokość) 1000 x 2000 mm. Odległość przeszklenia od 

krawędzi skrzydła powinna być nie mniejsza niż 95 mm - wzdłuż górnej i pionowych krawędzi 

oraz nie mniejsza niż 145 mm –wzdłuż dolnej krawędzi. 

Przeszklenia są mocowane dębowymi listwami przyszybowymi o przekroju 20 x 25 mm 

przykręcanymi do skrzydła drzwiowego wkrętami do drewna. Całość przeszklenia zabezpieczona 

jest silikonem ogniochronnym. 

W drzwiach mcr DREW PLUS EI30 stosowane są ościeżnice: 

- stalowe wykonane z blachy grubości 1,5 mm, o przekrojach zgodnych z rys. 24, 

- drewniane wykonane z drewna świerkowego gęstości nie mniejszej niż 350 kg/m3, o prze-

kroju 60 x 60 mm i zgodnym z rys. 22, i wykańczane fornirem dębowym. 

Ościeżnice drewniane wyposażone są w uszczelki pęczniejące, o przekroju 18 x 2 mm, 

typu Flexpan 200 - firmy Gluske oraz uszczelkę dociskową S 6850/O lub S 6612/O - firmy INTER 

DEVENTER, zaś ościeżnice stalowe mają umieszczoną we wrębie uszczelka dociskowa typu: S 

6612/O - firmy INTER DEVENTER. 

Drzwi typu mcr DREW PLUS EI30, z wypełnieniem wg wariantu III, wyposażone są w: 

a) dwa lub trzy zawiasy, spełniające wymagania normy PN-EN 1935:2003/AC:2005, typu: 

mcr KEN 100, mcr KEN 160 – firmy MERCOR, TRIO 20 - firmy TKZ, 2641/2680 WF – 

firmy BASYS,OT16 lub LC 260 – firmy OTLAV, trzyczęściowe firmy BSW lub SIMONS 

WERK, 

b) zamki wpuszczane zapadkowo zasuwkowe, główne i dodatkowe, bez lub z terminalem 

drzwiowym, spełniające wymagania normy PN-EN 12209:2005/AC:2006, serii: FAB 

05140 PP - firmy FAB, MCR 7265 - firmy MERCOR, przeciwpaniczny - firmy NEMEF; 

zamki są wyposażone we wkładki bębenkowe, spełniające wymagania normy PN-EN 

1303:2007/AC:2008, 

c) klamki z tworzywa sztucznego z rdzeniem stalowym, aluminiowe, mosiężne lub ze stali 

nierdzewnej, z szyldem podłużnym lub dzielonym, spełniające wymagania normy PN-

EN1906:2003, 
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d) zamykacze, spełniające wymagania normy PN-EN 1154:1999/A1:2004, typu: TS 68, TS 

73V, TS 93 lub TS 83 – firmy DORMA, TS 1500, TS 2000 V, TS 3000, TS 4000 lub TS 

5000 - firmy GEZE, DC 240 lub DC 241 - firmy ABLOY. 

Zastosowanie w drzwiach przeciwpożarowych innych klamek drzwiowych wraz z tarczami  

(rozetami), dodatkowych zamków wpuszczanych, zamykaczy, wkładek bębenkowych, niż podano 

powyżej, ale tego samego rodzaju, jest możliwe, gdy zostały one wprowadzone do obrotu  

z oznakowaniem CE lub znakiem budowlanym B i ich przydatność do zastosowania w takich 

drzwiach została potwierdzona cyfrą 1 w czwartej pozycji kodu klasyfikacyjnego podanego  

w normie lub aprobacie, co oznacza, że zostały przeprowadzone wymagane przez odpowiednią 

normę przedmiotową badania w tym zakresie. 

 
1.3. Drzwi drewniane typu mcr DREW PLUS EI60 
 
Skrzydła drzwi typu mcr DREW PLUS E60 mogą być wykonane w trzech, różniących się 

wypełnieniem, wariantach: 

a) wariant I - wypełnienie z płyty HALSPAN EI60 grubości 54 mm, oklejonej na trzech 

krawędziach (krawędź górna i pionowe) drewnianą listwą z drewna iglastego 

lub liściastego, grubości nie mniejszej niż 7 mm, 

b) wariant II - wypełnienie z trzech warstw płyt ANTIVLAM, grubości 16 mm każda i gęstości 

nie mniejszej niż 860 kg/m3, jest obłożone z obu stron płytami korkowymi 

grubości 3 mm i płytami HDF grubości 3 mm - całość sklejona klejem poliocta-

nowinylowym PROTOVIL WR/P (trwałości co najmniej klasy D3); drzwi 

dwuskrzydłowe mają wypełnienie umieszczone wewnątrz ramy drewnianej 

wykonanej z drewna klonowego i składającej się z ramiaków o przekrojach 42 

x 150 mm i 42 x 165 mm - przy krawędzi zamkowej, połączonych ze sobą na 

wpust i sklejonych klejem jw. oraz dodatkowo skręconych wkrętami 3,5 x  

35 mm - elementy ramy obłożone są z obu stron płytami Promatect H grubości 

6 mm - firmy PROMAT, 

c) wariant III - wypełnienie z płyty HALSPAN EI30 grubości 44 mm jest obłożone z obu stron 

płytami ANTIVLAM, grubości 10 mm każda i gęstości nie mniejszej niż  

860 kg/m3; całość sklejona klejem jw. 

Drzwi powierzchniowo mogą być wykończone fornirem naturalnym lub modyfikowanym, 

folią papierową, HPL, CPL lub PVC (grubości 0,2 ÷ 1 mm), laminatem, profilowanymi płytami 

MDF, HDF lub sklejką grubości nie większej niż 4 mm, listwami drewnianymi grubości nie 

większej niż 20 mm, powłokami malarskimi lub lakierniczymi. Grubość skrzydła, w zależności od 

wariantu wypełnienia i sposobu wykończenia, wynosi 53 ÷ 85 mm. 

Wymiary drzwi typu mcr DREW PLUS EI60 w świetle ościeżnicy (szerokość x wysokość) 

wynoszą: 
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a) jednoskrzydłowych w odmianach mcr DREW PLUS DP1 EI60 i mcr DREW PLUS DP1/P 

EI60: 

- z wypełnieniem wg wariantu I – (300 ÷ 1250) x (400 ÷ 2500) mm, 

- z wypełnieniem wg wariantu II – nie większe niż 1250 x 2850 mm, 

b) dwuskrzydłowych: 

- z wypełnieniem wg wariantu I, pełnych, odmiany mcr DREW PLUS DP2 EI60 – (300 ÷ 

2500) x (1000 ÷ 2500) mm, 

- z wypełnieniem wg wariantu I, przeszklonych, odmiany mcr DREW PLUS DP2/P EI60 

– (300 ÷ 2300) x (1000 ÷ 2300) mm (przy czym szerokość skrzydła czynnego lub 

biernego nie może być większa niż 1126 mm), 

- z wypełnieniem wg wariantu II, pełnych, odmiany mcr DREW PLUS DP2 EI60 - nie 

większe niż 2630 x 3050 mm, 

- z wypełnieniem wg wariantu III, w odmianach mcr DREW PLUS DP2 EI60 i mcr DREW 

PLUS DP2/P EI60 - nie większe niż 1900 x 2100 mm. 

Skrzydła drzwi jednoskrzydłowych, z wypełnieniem wg wariantu II, mają krawędzie 

pionowe zabezpieczone listwami z drewna bukowego, pod którymi w wyfrezowanym rowku 

umieszczona jest uszczelka pęczniejąca, o przekroju 20 x 2,5 mm, Promaseal PL – firmy Promat. 

Skrzydła drzwi dwuskrzydłowych, z wypełnieniem wg wariantu III, mają krawędzie górną  

i od strony zawiasów zabezpieczone paskami płyt ANTIVLAM grubości 16 mm, zaś krawędź 

zamkową - paskami płyt ANTIVLAM grubości 22 mm. 

W przymyku drzwi dwuskrzydłowych, na skrzydle biernym i czynnym, znajdują się 

uszczelki pęczniejące, o przekroju 20 x 2 mm, typu: INTERDENS 36 - firmy DR. WOOLMANN, 

PALUSOL 100 – firmy ODICE, Promaseal PI – firmy Promat lub uszczelka grafitowa - firmy 

MARVON, LORIENT lub GLUSKE. 

W drzwiach bez progu może być montowana, zgodnie z rys. 26, w dolnej części skrzydła 

uszczelka opadająca, spełniająca wymagania normy PN-EN 12365-1:2006, typu: Schall – Ex P28 

- firmy Athmer, Deventer Bodenturdichtung DRS 1528 SL - firmy INTER DEVENTER, ELLEN - 

MATIC - UNIVERSAL, ELLEN - MATIC - PRIMERA lub ELLEN - MATIC – EXTRA - firmy ELLEN 

albo typu: A0501, A0551, A0581, A1001, A1051, A1061, A1502, A1512, A1522, A1542, A1552, 

A2032, A2042, A2552, A3552, A4002 lub A4052 – firmy Domatic. 

Drzwi mcr DREW PLUS DP1/P EI60 i mcr DREW PLUS DP2/P EI60 (z wypełnieniem wg 

wariantu I) mogą mieć przeszklenie wykonane ze szkła typu: Pyrobel 25 grubości nie mniejszej 

niż 25 mm – firmy AGC lub Pyrostop F60 grubości nie mniejszej niż 23 mm – firmy Pilklington. 

Maksymalny wymiar przeszklenia drzwi nie powinien być większy niż (szerokość x 

wysokość): 540 x 1700 mm – w przypadku wypełnienia wg wariantu III, zaś 600 x 1170 mm - w 

przypadku wypełnienia wg wariantu I. W przypadku przeszklenia w otworze okrągłym  
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maksymalna średnica nie powinna być większa niż 360 mm. Odległość przeszklenia od krawędzi 

bocznych i górnej skrzydła powinna być nie mniejsza niż 200 mm oraz od krawędzi dolnej 

skrzydła nie mniejsza niż 200 mm – w przypadku wypełnienia wg wariantu II i III i 905 mm -  

w przypadku wypełnienia wg wariantu I. W drzwiach z wypełnieniem wg wariantu III krawędzie 

otworu przeszklenia zabezpieczone są paskami płyt ANTIVLAM grubości 10 mm - firmy SPANO. 

Przeszklenia są zamocowane i wykończone listwami przyszybowymi, drewnianymi lub  

z płyt MDF, oraz uszczelnione uszczelkami ceramicznymi: 8 x 4 mm - firmy CGI International Ltd, 

20 x 3 mm - firmy Jansen, Keramikpapier lub Fibrefax, KERAFIX 2000 o przekroju 8 x 4 mm lub 

KERAFIXPAPER o przekroju 10 x 2 mm - firmy Gluske albo masą uszczelniającą grubości  

2 mm - firmy Sealmaster Fireglaze. W otworze po obwodzie szyby umieszczona jest uszczelka  

pęczniejąca: PROMATECT HT grubości 1,6 mm - firmy Promat, Glazing Seals lub płyta K 

grubości 3 mm - firmy Halspan Ltd, Therm-A Line grubości 2 mm - firmy Intumescent Seals Ltd 

lub KERAFIX FXL 200 grubości 1 mm - firmy Gluske. 

Drzwi mcr DREW PLUS EI60 mogą mieć nadświetle nieprzezierne wysokości nie 

większej niż 800 mm. Panel nadświetla wykonany jest z płyty HALSPAN grubości 54 mm. 

Warianty wykonania drzwi mcr DREW PLUS EI60 z nadświetlem nieprzeziernym przedstawiono 

na rysunku 8. 

W drzwiach typu mcr DREW PLUS EI60 stosowane są ościeżnice: 

- stalowe wykonane z blachy grubości 1,5 mm, narożne, obejmujące lub blokowe o prze-

krojach zgodnych z rys. 24, 

- drewniane, o przekroju nie mniejszym niż 44 x 102 mm i zgodne z rys. 22, wykonywane  

z litego lub klejonego warstwowo drewna iglastego gęstości nie mniejszej niż 350 kg/m3 

lub liściastego gęstości nie mniejszej niż 400 kg/m3, albo wykonywane z płyt typu  

ANTIVLAM o gęstości 860 kg/m3 i grubości 16 mm – w przypadku drzwi z wypełnieniem 

wg wariantu II i III; ościeżnice drewniane mogą być wyposażone dodatkowo w mas-

kownice tworzące ościeżnicę obejmującą, opaski lub ćwierćwałki maskujące. 

Drzwi, wykonane z wypełnieniem wg wariantu I, mają pionowe i górną krawędź skrzydła 

lub ościeżnicy wyposażone w jedną z poniższych uszczelek pęczniejących typu: 

- Promasel PL, o przekroju 15 x 2 mm - firmy Promat PL, 

- Brandex, o przekroju 15 x 2 mm - firmy Brandex, 

- Fire Seal, o przekroju 15 x 4 mm - firmy Halspan Ltd, 

- Lorient typ 617, o przekroju 15 x 4 mm - firmy LORIENT. 

We wrębie ościeżnic stalowych znajduje się uszczelka dociskowa typu: S 8455/O lub S 

6612/O - firmy INTER DEVENTER, zaś we wrębie ościeżnic drewnianych uszczelka typu: S 

6850/O lub S 6612/O - firmy INTER DEVENTER lub KDA7T– firmy A i B. 

Drzwi, wykonane z wypełnieniem wg wariantu II, mają ościeżnice wyposażone w 

uszczelki pęczniejące typu: INTERDENS 36 - firmy DR. WOOLMANN, PALUSOL 100 – firmy 

ODICE, 
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Promaseal PI – firmy Promat lub uszczelkę grafitową, o przekroju 10 x 2 mm - firmy MARVON, 

LORIENT lub GLUSKE oraz we wrębie ościeżnic stalowych znajduje się uszczelka dociskowa 

typu: S 8455/O lub S 6612/O - firmy INTER DEVENTER, KDA3, KDA7T lub KA88 – firmy A i B 

zaś ościeżnic drewnianych - uszczelka dociskowa typu: S 6850/O lub S 6612/O - firmy INTER 

DEVENTER, KDA3, KDA7T lub KA88 – firmy A i B. 

Drzwi dymoszczelne (z wypełnieniem wg wariantu I) wyposażone są w jedną z 

poniższych uszczelek pęczniejących typu: 

- Lorient typ 617, o przekroju 10 x 4 mm, 15 x 4 mm lub 20 x 4 mm - firmy LORIENT, 

- Fire Seal ,o przekroju 10 x 4 mm, 15 x 4 mm lub 20 x 4 mm - firmy Halspan Ltd, 

- Pyroplex, o przekroju 10 x 4 mm, 15 x 4 mm lub 20 x 4 mm - firmy Pyroplex. 

We wrębie ościeżnic stalowych znajduje się uszczelka dociskowa typu: S 8455/O lub S 

6612/O - firmy INTER DEVENTER, zaś we wrębie ościeżnic drewnianych uszczelka typu: S 

6850/O lub S 6612/O - firmy INTER DEVENTER. 

Ościeżnice mogą być wykończone powierzchniowo odpowiednio fornirem naturalnym lub 

modyfikowanym, laminatem, powłoką lakierową lub akrylową, folią papierową, HPL, CPL lub PVC. 

W drzwiach z progiem próg powinien być wykonany z litego drewna twardego. Sposoby 

wykonania drzwi w części progowej pokazano na rys. 26.  

Drzwi typu mcr DREW PLUS EI60 są wyposażone w: 

a) od dwóch do pięciu zawiasów (w zależności od wariantu wypełnienia), spełniające 

wymagania normy PN-EN 1935:2003/AC:2005, typu: mcr KEN 100, mcr KEN 160 lub 

mcr SAM 4’ – firmy MERCOR (w przypadku wypełnienia wg wariantu II), OBX 18/20-

2541 lub OBX-18-1531/160 – firmy ECO, ST13 - firmy ANMARK (w przypadku 

wypełnienia wg wariantu II), typu: VN 2828/160/120/100, VX 7729/160/120/100, VX 

7728/160/120/100, VX 7939/100, TECTUS TE 510 3D, TECTUS TE 340 3D, TECTUS 

TE 210 3D lub TECTUS TE 540 3D - firmy SIMONS WERK, ASSA lub ABLOY, 

b) zamki wpuszczane zapadkowo zasuwkowe, główne i dodatkowe, bez lub z terminalem 

drzwiowym, spełniające wymagania normy PN-EN 12209:2005/AC:2006, serii: GBS 81 

lub GBS 11 – firmy ECO albo firmy: MERCOR, BKS, ASSA, ABLOY, SECURIDEV, MCM, 

GERDA, BODA, TIMELOX, CORBIN, CISA, CORNI METALPLAST, LOB, TESA, NEMEF 

lub VINGCARD; zamki są wyposażone we wkładki bębenkowe, spełniające wymagania 

normy PN-EN 1303:2007/AC:2008, 

c) zamek termiczny firmy BEM (w przypadku wypełnienia wg wariantu II). 

Pozostałe wyposażenie drzwi typu mcr DREW PLUS EI60 jest takie samo jak drzwi typu 

typu mcr DREW PLUS EI30. 

 
1.4. Drzwi i klapy drewniane typu mcr DREW AKUSTIK EI30 

 
Konstrukcję skrzydła drzwi jednoskrzydłowych mcr DREW AKUSTIK EI30 DP1 oraz  
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dwuskrzydłowych mcr DREW AKUSTIK EI30 DP2 stanowi ramiak z litego lub klejonego 

warstwowo drewna iglastego gęstości nie mniejszej niż 350 kg/m3 lub liściastego gęstości nie  

mniejszej niż 400 kg/m3, o przekroju 45 x 45 mm. Wypełnienie skrzydeł wykonane jest z trzech 

warstw płyt wiórowych 13VL, firmy SAUERLAND, grubości 13 mm każda, obłożonych z obu stron 

płytami korkowymi grubości 3 mm i okładzinami z płyty HDF grubości 6 mm. Skrzydło drzwiowe 

wzdłuż pionowych krawędzi wykończone jest drewnianą listwą z drewna liściastego grubości nie 

mniejszej niż 6 mm. Poszczególne elementy skrzydła sklejane są za pomocą kleju poliocta-

nowinylowego, klasy trwałości co najmniej D3. 

Drzwi powierzchniowo mogą być wykończone fornirem naturalnym lub modyfikowanym, 

folią papierową, HPL, CPL lub PVC (grubości 0,2 ÷ 1 mm), laminatem, powłokami malarskimi lub 

lakierniczymi. 

Grubość skrzydła drzwiowego wynosi 57 mm. 

W przymyku drzwi dwuskrzydłowych mcr DREW AKUSTIK DP2 EI30, na skrzydle 

biernym i czynnym, znajdują się uszczelki pęczniejące, o przekroju 10 x 2 mm, typu: 

INTENDENS 36 - firmy DR. WOOLMANN, PALUSOL 100 – firmy ODICE, Promaseal PI – firmy 

Promat lub uszczelka grafitowa - firmy MARVON, LORIENT lub GLUSKE. Na styku skrzydeł 

montowana jest listwa maskująca zamocowana do skrzydła czynnego. 

W drzwiach bez progu jest montowana, zgodnie z rys. 24, w dolnej części skrzydła 

uszczelka opadająca, spełniająca wymagania normy PN-EN 12365-1:2006, typu: Schall – Ex P28 

- firmy Athmer, Deventer Bodenturdichtung DRS 1528 SL - firmy INTER DEVENTER, ELLEN - 

MATIC - UNIVERSAL, ELLEN - MATIC - PRIMERA lub ELLEN - MATIC – EXTRA - firmy ELLEN 

albo typu: A0501, A0551, A0581, A1001, A1051, A1061, A1502, A1512, A1522, A1542, A1552, 

A2032, A2042, A2552, A3552, A4002 lub A4052 – firmy Domatic. 

W drzwiach typu mcr DREW AKUSTIK EI30 stosowane są ościeżnice: 

- stalowe wykonane z ocynkowanej blachy stalowej gatunku DX53D+Z NAC 100 wg PN-EN 

10346:2009, grubości 1,5 mm, jako narożne, obejmujące lub blokowe o przekrojach 

zgodnych z rys. 24, 

- drewniane, o przekroju nie mniejszym niż 44 x 102 mm i zgodne z rys. 22, wykonywane  

z litego lub klejonego warstwowo drewna iglastego gęstości nie mniejszej niż 350 kg/m3  

lub liściastego gęstości nie mniejszej niż 400 kg/m3; ościeżnice mogą być wyposażone 

dodatkowo w maskownice tworzące ościeżnicę obejmującą, opaski lub ćwierćwałki 

maskujące. 

Ościeżnice są wyposażone w uszczelki dwie pęczniejące typu: PALUSOL 100 – firmy 

ODICE lub uszczelkę grafitową, o przekroju 10 x 2 mm - firmy MARVON, LORIENT, BRANDDEX 

lub GLUSKE oraz we wrębie ościeżnic stalowych znajduje się uszczelka dociskowa typu: S  

8455/O - firmy Inter Deventer lub KA88 – firmy A i B zaś ościeżnic drewnianych – uszczelka typu 

S 6612/O - firmy Inter Deventer lub KDA7T – firmy A i B. 
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Ościeżnice mogą być wykończone powierzchniowo odpowiednio fornirem naturalnym lub 

modyfikowanym, laminatem, powłoką lakierową lub akrylową, folią papierową, HPL, CPL lub PVC. 

W drzwiach z progiem próg powinien być wykonany z litego drewna twardego. Sposoby 

wykonania drzwi w części progowej pokazano na rys. 26. 

Drzwi typu mcr DREW AKUSTIK EI30 są wyposażone w: 

a) dwa lub trzy zawiasy, spełniające wymagania normy PN-EN 1935:2003/AC:2005, typu: 

mcr KEN 100, mcr KEN 160 lub mcr SAM 4’ – firmy MERCOR, 

b) zamki wpuszczane zapadkowo zasuwkowe, główne i dodatkowe, bez lub z terminalem 

drzwiowym, spełniające wymagania normy PN-EN 12209:2005/AC:2006, serii: GBS 81 –  

firmy ECO albo firmy MERCOR; zamki są wyposażone we wkładki bębenkowe 

spełniające wymagania normy PN-EN 1303:2007/AC:2008, 

Pozostałe wyposażenie drzwi typu mcr DREW AKUSTIK EI30 jest takie samo jak drzwi 

typu mcr DREW PLUS EI30, za wyjątkiem kratek wentylacyjnych. 

Klapy ścienne mcr DREW AKUSTIK DK1 EI30 oraz mcr DREW AKUSTIK DK2 EI30 mają 

analogiczną konstrukcję skrzydła jak w drzwi mcr DREW AKUSTIK DP1 EI30 oraz mcr DREW 

AKUSTIK DP2 EI30, z tą różnicą że mają czterostronną ościeżnicę oraz przylgę po całym 

obwodzie skrzydła -  w przypadku klap przylgowych. 

 
1.5. Drzwi drewniane typu mcr DREW AKUSTIK EI60 
 
Konstrukcję skrzydła drzwi stanowi płyta, której kolejne warstwy stanowią sklejone 

pomiędzy sobą płyty: 

- Antivlam grubość 16 mm i gęstość 860 kg/m3, 

- korkowa grubość 3 mm, 

- Sauerland VL 11 grubość 11 mm, 

- Antivlam grubość 16 mm i gęstość 860 kg/m3, 

- Sauerland VL 11 grubość 11 mm, 

- korkowa grubość 3 mm, 

- Antivlam grubość 16 mm i gęstość 860 kg/m3. 

Płyty połączone są ze sobą za pomocą kleju polioctanowinylowego Durafix D300 firmy 

National Adhesives, klasy trwałości co najmniej D3, oraz wkrętów do drewna 3,5 x 50 mm.  

Skrzydła drzwi jednoskrzydłowych, wzdłuż krawędzi pionowych i górnej, wykończone są 

paskami płyt ANTIVLAM grubości 16 mm i gęstości nie mniejszej niż 860 kg/m3 - firmy SPANO, 

zaś drzwi dwuskrzydłowych wykończone są analogicznie, z tym, że wzdłuż krawędzi zamkowej 

umieszczone są dwa paski płyt ANTIVLAM grubości 16 mm. 

Drzwi powierzchniowo mogą być wykończone fornirem naturalnym lub modyfikowanym, 

folią papierową, HPL, CPL lub PVC (grubości 0,2 ÷ 1 mm) laminatem, powłokami malarskimi lub 

lakierniczymi. Grubość skrzydła drzwiowego wynosi 76 mm. 
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Po obwodzie skrzydła znajduje się uszczelka pęczniejąca, o przekroju 22 x 2 mm, typu:  

INTERDENS 36 - firmy DR. WOOLMANN, PALUSOL 100 – firmy ODICE, Promaseal PI – firmy 

Promat lub uszczelka grafitowa - firmy MARVON, LORIENT lub GLUSKE. 

W przymyku drzwi dwuskrzydłowych mcr DREW AKUSTIK DP2 EI60, na skrzydle 

biernym znajdują się dwie uszczelki pęczniejące jw., o przekroju 10 x 2 mm każda, zaś na 

skrzydle czynnym jedna o przekroju 16 x 2 mm. 

W drzwiach bez progu jest montowana, zgodnie z rys. 26, w dolnej części skrzydła 

uszczelka opadająca, spełniająca wymagania normy PN-EN 12365-1:2006, typu: Schall – Ex P28 

- firmy Athmer, Deventer Bodenturdichtung DRS 1528 SL - firmy INTER DEVENTER, ELLEN - 

MATIC - UNIVERSAL, ELLEN - MATIC - PRIMERA lub ELLEN - MATIC – EXTRA - firmy ELLEN 

albo typu: A0501, A0551, A0581, A1001, A1051, A1061, A1502, A1512, A1522, A1542, A1552, 

A2032, A2042, A2552, A3552, A4002 lub A4052 – firmy Domatic. 

W drzwiach typu mcr DREW AKUSTIK EI60 stosowane są ościeżnice: 

- stalowe wykonane z ocynkowanej blachy stalowej gatunku DX53D+Z NAC 100 wg PN-EN 

10346:2009, grubości 1,5 mm, jako narożne, obejmujące lub blokowe, o przekrojach 

zgodnych z rys. 24, 

- drewniane, o przekroju nie mniejszym niż 48 x 100 mm i zgodne z rys. 22, wykonywane  

z płyt typu ANTIVLAM o gęstości 860 kg/m3 i grubości 16 mm; ościeżnice drewniane 

mogą być wyposażone dodatkowo w maskownice tworzące ościeżnicę obejmującą, 

opaski lub ćwierćwałki maskujące. 

Ościeżnice są wyposażone w uszczelki dwie pęczniejące typu: INTENDENS 36 - firmy 

DR. WOOLMANN, PALUSOL 100 – firmy ODICE, Promaseal PI – firmy Promat lub uszczelka 

grafitowa - firmy MARVON, LORIENT, BRANDDEX lub GLUSKE, o przekroju 22 x 2 mm –  

w przypadku ościeżnic stalowych zaś o przekroju 16 x 2 mm – w przypadku ościeżnic 

drewnianych oraz we wrębie ościeżnic stalowych znajduje się uszczelka dociskowa typu: S 

8455/O lub S 6612/O - firmy Inter Deventer, KDA3, KDA7T lub KA88 – firmy A i B zaś ościeżnic 

drewnianych S 6850/O lub S 6612/O - firmy Inter Deventer, KDA3, KDA7T– firmy A i B. 

Ościeżnice mogą być wykończone powierzchniowo odpowiednio fornirem naturalnym lub 

modyfikowanym, laminatem, powłoką lakierową lub akrylową, folią papierową, HPL, CPL lub PVC. 

W drzwiach z progiem próg powinien być wykonany z litego drewna twardego. Sposoby 

wykonania drzwi w części progowej pokazano na rys. 26. 

Drzwi typu mcr DREW AKUSTIK EI60 są wyposażone w: 

a) dwa, trzy lub cztery zawiasy spełniające wymagania normy PN-EN 1935:2003/AC:2005, 

typu: mcr KEN 100, mcr KEN 160 lub mcr SAM 4’ – firmy MERCOR albo firmy 

ASSA,ABLOY lub AMIG, spełniające wymagania normy PN-EN1935:2003/AC:2005, 

b) zamki wpuszczane zapadkowo zasuwkowe, główne i dodatkowe, bez lub z terminalem 

drzwiowym, spełniające wymagania normy PN-EN 12209:2005/AC:2006, serii: GBS 81 –  
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firmy ECO albo firmy: MERCOR; zamki są wyposażone we wkładki bębenkowe 

spełniające wymagania normy PN-EN 1303:2007/AC:2008. 

Pozostałe wyposażenie drzwi typu mcr DREW AKUSTIK EI60 jest takie samo jak drzwi 

typu mcr DREW PLUS EI30, za wyjątkiem kratek wentylacyjnych. 

 

1.6. Drzwi drewniane typu mcr DREW-WW 

 

Ramiaki skrzydeł drzwiowych (z wyłączeniem drzwi mcr DREW-WW-10) o wymiarach 33 

÷ 39 x 45 ÷ 200 mm, wykonane są z litego lub klejonego warstwowo drewna iglastego, o gęstości 

nie mniejszej niż 350 kg/m3, albo drewna liściastego o gęstości nie mniejszej niż 500 kg/m3. 

Skrzydła drzwi typu mcr DREW-WW mogą mieć wypełnienia z płyty: 

- wiórowej pełnej 33 S3, gęstości nie mniejszej niż 520 kg/m3 i grubości 3 x 11 mm, firmy 

SAUERLANDER SPANPLATTEN GmbH & Co. KG – w przypadku drzwi mcr DREW-WW-

01, 

- wiórowej pełnej jw., obłożonej z obu stron płytami z korka grubości 3 mm - w przypadku 

drzwi mcr DREW-WW-02, 

- wiórowej pełnej 45 S3K, gęstości nie mniejszej niż 520 kg/m3 i grubości 3 x 13 mm, firmy 

SAUERLANDER SPANPLATTEN GmbH & Co. KG, obłożonej płytami z korka grubości  

3 mm - w przypadku drzwi mcr DREW-WW-03, 

- pełnej Antivlam, gęstości nie mniejszej niż 520 kg/m3 i grubości 3 x 16 mm, firmy Spano 

Oostrozebeke, przedzielonej dwoma płytami wiórowymi 11VL, gęstości nie mniejszej niż 

520 kg/m3 i grubości 11 mm, firmy SAUERLANDER SPANPLATTEN GmbH & Co. KG 

oraz dwoma płytami z korka grubości 3 mm - w przypadku drzwi mcr DREW-WW-04, 

- lnianej Linopan, gęstości nie mniejszej niż 470 kg/m3 i grubości 34 mm, firmy UNILIN –  

w przypadku drzwi mcr DREW-WW-05, 

- wiórowej otworowej TUBECORETM RT7, gęstości nie mniejszej niż 230 kg/m3 i grubości 33 

mm, firmy SAUERLANDER SPANPLATTEN GmbH & Co. KG – w przypadku drzwi mcr 

DREW-WW-06, 

- pełnej Antivlam, gęstości nie mniejszej niż 520 kg/m3 i grubości 3 x 16 mm, firmy Spano 

Oostrozebeke, obłożonej z obu stron płytami z korka 3 mm i blachą aluminiową grubości 

0,5 mm - w przypadku drzwi mcr DREW-WW-07, 

- wiórowej pełnej, gęstości nie mniejszej niż 520 kg/m3 i grubości 3 x 12 mm, obłożonej  

z obu stron płytami z korka 3 mm i blachą aluminiową grubości 0,5 mm - w przypadku 

drzwi mcr DREW-WW-08, 

- ze sklejki sosnowej grubości 19 mm, obłożonej z obu stron płytami wiórowymi gęstości nie 

mniejszej niż 520 kg/m3 i grubości 12 mm oraz płytami z korka grubości 3 mm -  

w przypadku drzwi mcr DREW-WW-09, 
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- wiórowej pełnej HALSPAN 44 mm lub 55 mm, firmy Halspan - w przypadku drzwi mcr 

DREW-WW-10. 

Wypełnienia skrzydła drzwiowego mogą być pokryte z obu stron płytami: 

- HDF, gęstości nie mniejszej niż 800 kg/m3 i grubości 3 mm – w przypadku drzwi mcr 

DREW-WW-01, mcr DREW-WW-02, mcr DREW-WW-5, mcr DREW-WW-06, mcr DREW-

WW-07 i mcr DREW-WW-09, 

- HDF, gęstości nie mniejszej niż 800 kg/m3 i grubości 5 mm – w przypadku drzwi mcr 

DREW-WW-03, 

- MDF, gęstości nie mniejszej niż 750 kg/m3 i grubości 10 mm – w przypadku drzwi mcr 

DREW-WW-08. 

Ramiaki i wypełnienia skrzydła drzwiowego są sklejane za pomocą kleju klasy trwałości 

co najmniej D3. 

Przeszklenia drzwi typu mcr DREW-WW mogą być różnych kształtów o wymiarach 

pozwalających zachować w skrzydle drzwiowym odległości do krawędzi drzwi do przeszklenia 

nie mniejszą niż 200 mm. Przeszklenia wykonywane są z bezpiecznych szyb, spełniających 

wymagania norm PN-EN ISO 12543-2:2000/A1:2005 oraz PN-EN ISO 12543-3:2000,  

w pakietach: 44.2/16/6 – w przypadku drzwi mcr DREW-WW-02, 44.2/8/16 - w przypadku drzwi 

mcr DREW-WW-03 i 44.1 PHONE, 44.2 PHONE lub 33.1 - w przypadku drzwi mcr DREW- 

WW-05. 

Przeszklenia osadzane są przy pomocy przyszybowych listew drewnianych, z MDF, 

stalowych, chromoniklowych lub z PVC. Do uszczelniania przeszkleń stosowane są uszczelki  

z EPDM, ceramiczne, z pianki poliuretanowej, z PE, PCV lub GK. Listwy przyszybowe oraz listwy 

stabilizujące wypełnienia nieprzezierne mocowane są do ram drewnianych za pomocą: sztyftów  

stalowych z klejeniem listew do ramy lub bez klejenia, wkrętów do drewna, gwoździ, na obce 

pióro, zatrzasków metalowych, kleju, czopów lub skręcania. 

W drzwiach bez progu jest montowana, zgodnie z rys. 26, w dolnej części skrzydła 

uszczelka opadająca, spełniająca wymagania normy PN-EN 12365-1:2006, typu: Schall – Ex P28 

- firmy Athmer, Deventer Bodenturdichtung DRS 1528 SL - firmy INTER DEVENTER, ELLEN - 

MATIC - UNIVERSAL, ELLEN - MATIC - PRIMERA lub ELLEN - MATIC – EXTRA - firmy ELLEN 

albo typu: A0501, A0551, A0581, A1001, A1051, A1061, A1502, A1512, A1522, A1542, A1552, 

A2032, A2042, A2552, A3552, A4002 lub A4052 – firmy Domatic. 

Drzwi powierzchniowo mogą być wykończone fornirem naturalnym lub modyfikowanym, 

laminatem, profilowanymi płytami MDF, HDF lub sklejką, listwami drewnianymi grubości nie 

większej niż 25 mm, płaszczem z blachy stalowej, chromoniklowej lub aluminiowej, powłokami 

malarskimi lub lakierniczymi, folią papierową, HPL, CPL lub PVC. 

W drzwiach typu mcr DREW-WW stosowane są ościeżnice: 
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- blokowe, o przekroju zgodnym z rys. 22, wykonane z litego lub klejonego warstwowo 

drewna iglastego gęstości nie mniejszej niż 350 kg/m3, albo liściastego gęstości nie 

mniejszej niż 500 kg/m3, 

- regulowane, o przekrojach zgodnych z rys. 22, wykonane z płyty wiórowej, MDF, ze 

sklejki lub z litego albo klejonego warstwowo drewna iglastego jw., 

- stalowe firmy MERCOR (AT-15-7292/2007 i AT-15-4351/2001). 

Ościeżnice drewniane mają uszczelki z EPDM typu S 6612 zaś ościeżnice stalowe mają 

uszczelki z EPDM typu: S 6741, M/S 6692, M/S 7234 lub M/S 6586 (AT-06-0102/2005), firmy 

INTER DEVENTER. 

Ościeżnice mogą być wykończone powierzchniowo odpowiednio fornirem naturalnym lub 

modyfikowanym, laminatem, powłoką lakierową lub akrylową, folią papierową, HPL, CPL lub PVC. 

lub okładane takimi samymi elementami wykończeniowymi jak skrzydło. 

Drzwi drewniane typu mcr DREW-WW są wyposażone w: 

- dwa, trzy lub cztery zawiasy czopowe dwu- lub trójskrzydełkowe, spełniające wymagania 

normy PN-EN 1935:2003/AC:2005, 

- zamek zapadkowy, zapadkowo-zasuwkowy, rolkowy, elektro-mechaniczny, antypaniczny  

z klamką lub dźwignią antypaniczną albo wielopunktowy antywłamaniowy, spełniający 

wymagania normy PN-EN 12209:2005/AC:2006, 

- klamki z tworzywa sztucznego, mosiężne lub aluminiowe z rdzeniem stalowym albo ze 

stali nierdzewnej, spełniające wymagania normy PN-EN1906:2003 

oraz dodatkowo mogą być wyposażone w drugi zamek wpuszczany, kantrygle jedno- lub dwu-

stronne, elektrorygle, elektrozaczepy i zamek elektryczny, trzymacze elektromagnetyczne, napęd 

elektryczny, regulator kolejności zamykania skrzydeł – w przypadku drzwi dwuskrzydłowych, 

wizjer lub zamykacz - spełniający wymagania normy PN-EN 1154:1999/A1:2004. 

 

1.7. Drzwi drewniane typu mcr DREW-WL 

 

Ramiaki skrzydeł drzwiowych (z wyjątkiem drzwi mcr DREW-WL/HA-4, które mają 

konstrukcję płytową), o wymiarach 33 ÷ 39 x 45 ÷ 200 mm, wykonane są z litego lub klejonego 

warstwowo drewna iglastego gęstości nie mniejszej niż 350 kg/m3 albo liściastego gęstości nie 

mniejszej niż 500 kg/m3. 

Skrzydła drzwi rozwieranych i przesuwnych mogą mieć wypełnienia z: 

- kartonu o strukturze plastra pszczelego, o gramaturze 140  7,0 g/m2 i grubości 34 mm - 

w przypadku drzwi mcr DREW-WL/PM-5, 

- z kasetonu o oczkach 70 x 70 mm i grubości 33 mm, wykonanego z pasków z płyty HDF 

lub MDF grubości 3 mm i gęstość nie mniejszej niż 760 kg/m3 albo z listew drewnianych, 

litych lub klejonych warstwowo z drewna iglastego gęstości nie mniejszej niż 350 kg/m3,  
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albo liściastego gęstości nie mniejszej niż 500 kg/m3 - w przypadku drzwi mcr DREW-

WL/KT-8, 

- pełnej lub warstwowej płyty wiórowej 33VL lub 34VL gęstości nie mniejszej niż 490 kg/m3  

i grubości odpowiednio 33 mm i 34 mm, firmy SAUERLANDER SPANPLATTEN GmbH & 

Co. KG - w przypadku drzwi mcr DREW-WL/VL-6, 

- płyty lnianej Linopan gęstości nie mniejszej niż 470 kg/m3 i grubości 34 mm, firmy UNILIN 

– w przypadku drzwi mcr DREW-WL/UN-1, 

- otworowej płyty wiórowej TUBECORETM RT7 gęstości nie mniejszej niż 230 kg/m3 i gru-

bości 33 mm, firmy SAUERLANDER SPANPLATTEN GmbH & Co. KG – w przypadku 

drzwi mcr DREW-WL/RT-2 i mcr DREW-WL/RK7-3, 

- pełnej płyty Antivlam gęstości nie mniejszej niż 520 kg/m3 i grubości 3 x 16 mm, firmy 

Spano Oostrozebeke - w przypadku drzwi mcr DREW-WL/AN-7, 

- płyty pilśniowej miękkiej gęstości nie mniejszej niż 140 kg/m3 i grubości 33 mm - w przy-

padku drzwi mcr DREW-WL/PP-9, 

- pełnej płyty wiórowej HALSPAN 44 mm lub 55 mm, firmy Halspan - w przypadku drzwi 

mcr DREW-WL/HA-4, 

Powyższe wypełnienia mogą mieć drzwi przesuwne mcr DREW-WL/PZ-11. 

Wypełnienia skrzydła drzwiowego mogą być pokryte z obu stron płytami: 

- HDF gęstości nie mniejszej niż 800 kg/m3 i grubości 3 ÷ 5 mm, 

- MDF gęstości nie mniejszej niż 750 kg/m3 i grubości nie większej niż 10 mm. 

Ramiaki i wypełnienia skrzydła są sklejone za pomocą kleju klasy trwałości co najmniej 

D3. 

Przeszklenia drzwi typu mcr DREW-WL mogą być różnych kształtów o wymiarach 

pozwalających zachować w skrzydle drzwiowym odległości do krawędzi drzwi do przeszklenia 

nie mniejszą niż 200 mm. Przeszklenia wykonywane są z bezpiecznych szyb, spełniających 

wymagania norm PN-EN ISO 12543-2:2000/A1:2005 oraz PN-EN ISO 12543-3:2000, i osadzane 

są przy pomocy przyszybowych listew drewnianych, z MDF, stalowych, chromoniklowych lub  

z PVC. Do uszczelniania przeszkleń stosowane są uszczelki z EPDM, ceramiczne, z pianki 

poliuretanowej, z PE, PCV lub GK. Listwy przyszybowe oraz listwy stabilizujące wypełnienia 

nieprzezierne mocowane są do ram drewnianych za pomocą: sztyftów stalowych z klejeniem 

listew do ramy lub bez klejenia, wkrętów do drewna, gwoździ, na obce pióro, zatrzasków 

metalowych, kleju, czopów lub skręcania. 

W drzwiach bez progu może być zamontowana, zgodnie z rys. 26, w dolnej części 

skrzydła uszczelka opadająca, spełniająca wymagania normy PN-EN 12365-1:2006. 

Powierzchniowo skrzydła drzwi mogą być wykańczane okleiną drewnianą, laminatem 

HPL, melaminowanym MDF, powłokami lakierowymi lub akrylowymi, folią papierową, laminatem 

CPL lub PVC, płaszczem z blachy stalowej, chromoniklowej, aluminiowej albo listwami  



 

 AT-15-8563/2011 str. 22/81 

 

 

drewnianymi grubości nie większej niż 25 mm. Grubość skrzydła drzwi typu mcr DREW-WL 

wynosi 40 ÷ 80 mm. 

W drzwiach stosowane są ościeżnice: 

- blokowe, drewniane, o przekroju zgodnym z rys. 22, wykonane z litego lub klejonego war-

stwowo drewna iglastego gęstości nie mniejszej niż 350 kg/m3 albo liściastego gęstości 

nie mniejszej niż 500 kg/m3, 

- regulowane, o przekrojach zgodnych z rys. 22, wykonane z płyty wiórowej, MDF, ze 

sklejki lub z litego albo klejonego warstwowo drewna iglastego jw., 

- stalowe firmy MERCOR (AT-15-7292/2007 i AT-15-4351/2001). 

Ościeżnice drewniane i stalowe mają uszczelki z EPDM firmy INTER DEVENTER (AT-06-

0102/2005). 

Ościeżnice mogą być wykończone powierzchniowo odpowiednio fornirem naturalnym lub 

modyfikowanym, laminatem, powłoką lakierową lub akrylową, folią papierową, HPL, CPL lub PVC. 

lub okładane takimi samymi elementami wykończeniowymi jak skrzydło. 

Drzwi rozwierane lub przesuwne mcr DREW-WL/SZKŁO-13 mają skrzydło wykonane  

z tafli szklanej grubości nie mniejszej niż 10 mm, wykonanej z bezpiecznych szyb, spełniających 

wymagania norm PN-EN ISO 12543-2:2000/A1:2005 oraz PN-EN ISO 12543-3:2000. 

Drzwi wewnątrzlokalowe systemu mcr DREW-WL są wyposażone w: 

- dwa, trzy lub cztery zawiasy czopowe dwu- lub trójskrzydełkowe, spełniające wymagania 

normy PN-EN 1935:2003/AC:2005, 

- zamek zapadkowy, zapadkowo-zasuwkowy, rolkowy, elektro-mechaniczny, antypaniczny  

z klamką lub dźwignią antypaniczną albo wielopunktowy antywłamaniowy, spełniający 

wymagania normy PN-EN 12209:2005/AC:2006, 

- klamki z tworzywa sztucznego, mosiężne lub aluminiowe z rdzeniem stalowym albo ze 

stali nierdzewnej, spełniające wymagania normy PN-EN1906:2003, 

- wózki i szyny jezdne – w przypadku drzwi przesuwnych 

oraz dodatkowo mogą być wyposażone w drugi zamek wpuszczany, kantrygle jedo- lub dwu-

stronne, elektrorygle, elektrozaczepy i zamek elektryczny, trzymacze elektromagnetyczne, napęd 

elektryczny, regulator kolejności zamykania skrzydeł – w przypadku drzwi dwuskrzydłowych, 

wizjer, kratki albo tuleje wentylacyjne, zamykacz - spełniający wymagania normy PN-EN 1154: 

1999/A1:2004. 

 

1.8. Drewniane segmenty przegród stałych typu mcr DREW SGM 

 

Segmenty przegród stałych typu mcr DREW SGM występują w odmianach: mcr DREW 

SGM EI30 i mcr DREW SGM EI60. 
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Wymiary zewnętrzne segmentów wynoszą: wysokość - nie większa niż 3000 mm i sze-

rokość – bez ograniczeń, przy czym dylatacje powinny być wykonane w rozstawie nie większym 

niż 4000 mm. 

Ramy segmentów przegrody mcr DREW SGM EI30, o przekrojach 60 x 60 mm i 60 x  

95 mm - dolna część przegrody, wykonane są z klejonego warstwowo drewna iglastego gęstości 

nie mniejszej niż 430 kg/m3 i oklejone płytą MDF gęstości nie mniejszej niż 700 kg/m3 i grubości 5 

mm. Elementy ram sklejone są klejem spełniającym wymagania klasy trwałości co najmniej D3. 

Widoczne powierzchnie ram segmentów przegrody wykończone są fornirem naturalnym 

lub modyfikowanym, powłokami malarskimi lub lakierniczymi. 

Segmenty przegród stałych mcr DREW SGM EI30 mogą mieć wypełnienia wykonane z: 

- szyb Pyrostop 15, grubości 15 mm, o wymiarach nie większych niż 1000 x 2000 mm, 

- szyb Pyrobel 16, grubości 16 mm, o wymiarach nie większych niż 1000 x 2000 mm, 

- szyb Antyfire 16, grubości 25 mm, o wymiarach nie większych niż 1600 x 2800 mm, 

- paneli Grenamat C, wykonanych z płyty wiórowej gęstości nie mniejszej niż 450 kg/m3  

i grubości 22 mm - firmy GRENA, o wymiarach nie większych niż 1000 x 2000 mm. 

Wokół przeszklenia lub wypełnienia nieprzeziernego naklejana jest uszczelka pęczniejąca 

Flexpan 200 firmy Gluske o przekroju 10 x 2 mm. Wypełnienia osadzane są przy pomocy listew 

przyszybowych, o przekroju 20 x 25 mm, wykonanych z drewna liściastego gęstości nie mniejszej 

niż 650 kg/m3 i zamocowanych do skrzydła za pomocą wkrętów do drewna. 

Ramy segmentów przegrody mcr DREW SGM EI60, o przekrojach 95 x 57 mm, 

wykonane są z dwóch elementów: jednego o przekrojach 75 x 57 mm lub 57x 57 mm - z drewna 

iglastego gęstości nie mniejszej niż 430 kg/m3 i drugiego o przekroju 20 x 57 mm - z drewna 

liściastego gęstości nie mniejszej niż 650 kg/m3, sklejonych klejem spełniającym wymagania 

klasy trwałości co najmniej D3. 

Widoczne powierzchnie ram segmentów przegrody wykończone są fornirem naturalnym 

lub modyfikowanym, powłokami malarskimi lub lakierniczymi. 

Segmenty przegród stałych mcr DREW SGM EI60 mogą mieć przeszklenia wykonane z: 

- szyb Pyrostop 23, grubości 23 mm, o wymiarach nie większych niż 1000 x 2000 mm lub 

1400 x1000 mm, 

- szyb Pyrobel 21, grubości 21 mm, o wymiarach jw., 

- szyb Pyrobel 25, grubości 25 mm, o wymiarach jw. 

Przeszklenia są osadzone w stalowej listwie stabilizującej, o przekroju 26 x 10 x 1 mm,  

i wykończone dębowymi listwami przyszybowymi gęstości nie mniejszej niż 650 kg/m3, 

mocowanymi w skrzydle drzwiowym za pomocą wkrętów. Całość przeszklenia zabezpieczona 

jest silikonem ogniochronnym. 
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Montaż segmentów mcr DREW SGM EI30 i EI60 w przegrodach budowlanych następuje 

za pomocą kotew stalowych 8 x 80 mm, w rozstawie 400 ÷ 500 mm, poprzez ramę segmentów 

przed zamontowaniem przeszklenia. 

 

1.9. Drewniane segmenty przegród stałych typu mcr DREW SGM BO 

 

Wymiary zewnętrzne segmentów typu mcr DREW SGM BO wynoszą: wysokość - nie 

większa niż 4000 mm i szerokość – bez ograniczeń, przy czym dylatacje powinny być wykonane 

w rozstawie nie większym niż 3500 mm, a szerokość pojedynczego segmentu (bez dylatacji) nie 

może być większa niż 4000 mm. 

Ramy segmentów przegród mcr DREW SGM BO, o wymiarach przekrojów elementów 

zewnętrznych 45 x 100 mm i podziału wewnętrznego 57 x 100 mm, wykonane są litego lub 

klejonego warstwowo drewna iglastego gęstości nie mniejszej niż 350 kg/m3 albo drewna  

liściastego gęstości nie mniejszej niż 500 kg/m3. Elementy ram sklejone są klejem spełniającym 

wymagania klasy trwałości co najmniej D3. 

Widoczne powierzchnie ram segmentów przegrody wykończone są fornirem naturalnym 

lub modyfikowanym, powłokami malarskimi lub lakierniczymi. 

Segmenty przegród stałych mcr DREW SGM BO mogą mieć wypełnienia wykonane z: 

- płyt MDF grubości nie mniejszej niż 12 mm i gęstość nie mniejszej niż 760 kg/m3, 

- płyt Antivlam firmy Spano Oostrozebeke, grubości nie mniejszej niż 12 mm i gęstości nie 

mniejszej niż 520 kg/m3. 

Przeszklenia przegród stałych mcr DREW SGM BO mogą być różnych kształtów przy 

czym wymiary pojedynczego przeszklonego pola nie powinny być większe niż 1990 x 2440 mm. 

Przeszklenia wykonywane są z bezpiecznych pojedynczych szyb grubości nie mniejszej niż  

6 mm, warstwowych lub zespolonych, spełniających wymagania norm PN-EN ISO 12543-

2:2000/A1:2005 oraz PN-EN ISO 12543-3:2000. 

Wypełnienia osadzane są przy pomocy przyszybowych listew drewnianych, z MDF, stalo-

wych, chromoniklowych lub z PVC. Do uszczelniania przeszkleń stosowane są uszczelki  

z EPDM, ceramiczne, z pianki poliuretanowej, z PE, PCV lub GK. Listwy przyszybowe oraz listwy 

stabilizujące wypełnienia nieprzezierne mocowane są do ram drewnianych za pomocą: sztyftów 

stalowych z klejeniem listew do ramy lub bez klejenia, wkrętów do drewna, gwoździ, na obce 

pióro, zatrzasków metalowych, kleju, czopów lub skręcania. 

Wymagane właściwości techniczne segmentów przegród typu mcr DREW SGM BO 

podano w p. 3. 
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2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA 

 

Drzwi objęte niniejszą Aprobatą Techniczną przeznaczone są do budownictwa użytecz-

ności publicznej i mieszkaniowego, jako drzwi wewnętrzne wejściowe – w przypadku drzwi 

typów: mcr DREW PLUS DP1 EI30, mcr DREW PLUS DP1/P EI30, mcr DREW PLUS DP2 EI30, 

mcr DREW PLUS DP2/P EI 30, mcr DREW AKUSTIK DP1 EI30, mcr DREW AKUSTIK DP2 EI 

30, mcr DREW-WW-01, mcr DREW-WW-02, mcr DREW-WW-03, mcr DREW-WW-04, mcr 

DREW-WW-05, mcr DREW-WW-06, mcr DREW-WW-07, mcr DREW-WW-08, mcr DREW-WW-

09 i mcr DREW-WW-10 oraz wewnątrzlokalowe - w przypadku drzwi typów mcr DREW-WL/UN-1, 

mcr DREW-WL/RT7-2, mcr DREW-WL/RK7-3, mcr DREW-WL/HA-4, mcr DREW-WL/PM-5, mcr 

DREW-WL/VL-6, mcr DREW-WL/AN-7, mcr DREW-WL/KT-8, mcr DREW-WL/PP-9, mcr DREW-

WL/RO-10, mcr DREW-WL/PZ-11, mcr DREW-WL/CP-12 i mcr DREW-WL/SZKŁO. 

Segmenty przegród stałych typu mcr DREW SGM oraz typu mcr DREW SGM BO 

przeznaczone są do budownictwa użyteczności publicznej i mieszkaniowego jako ścianki 

wewnętrzne. 

Z uwagi na ochronę przeciwdźwiękową pomieszczeń zakres stosowania drzwi wew-

nętrznych wejściowych (wg klasyfikacji podanej w p. 3) powinien być zgodny z wymaganiami 

akustycznymi zawartymi w normie PN-B-02151-3:1999. 

Drzwi przeciwpożarowe typu mcr DREW PLUS oraz segmenty przegród stałych typu mcr 

DREW SGM spełniają kryteria określone w normie PN-EN 13501-2+A1:2010 dla klasy 

odporności ogniowej podanych w p. 3. 

Drzwi typu mcr DREW PLUS EI30 z wypełnieniem w wariancie I oraz drzwi typu mcr 

DREW PLUS EI60 z wypełnieniem w wariancie I, z progiem lub bez progu i z uszczelką 

opadającą, spełniają kryteria określone w normie PN-EN 13501-2+A1:2010 dla klas dymo-

szczelności Sa i Sm. 

Drzwi typu mcr DREW PLUS EI30, jednoskrzydłowe, pełne, spełniają kryteria określone  

w normie PN-ENV 1627:2006 dla klasy 2 odporności na włamanie. 

Drzwi typu mcr DREW PLUS EI30, drzwi i klapy typu mcr DREW AKUSTIK EI30 oraz 

segmenty przegród stałych typu mcr DREW SGM EI30 mogą być montowane w ścianach: 

- murowanych z cegły pełnej, grubości nie mniejszej niż 115 mm, 

- z betonu komórkowego, grubości nie mniejszej niż 150 mm, 

- betonowych, grubości nie mniejszej niż 100 mm, 

- z płyt GKF, klasy odporności ogniowej nie mniejszej niż EI 30. 

Drzwi typu mcr DREW PLUS EI60, drzwi i klapy typu mcr DREW AKUSTIK EI60 oraz 

segmenty przegród stałych typu mcr DREW SGM EI60 mogą być montowane w ścianach: 

- murowanych z cegły pełnej o grubości nie mniejszej niż 115 mm, 
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- z betonu komórkowego, o grubości nie mniejszej niż 150 mm, 

- betonowych, o grubości nie mniejszej niż 100 mm, 

- z płyt GKFo klasie odporności ogniowej nie mniejszej niż EI 60. 

Stosowanie drzwi segmentów przegród stałych objętych Aprobatą Techniczną powinno 

odbywać się na podstawie dokumentacji technicznej obiektu, uwzględniającej obowiązujące 

normy i przepisy (w szczególności Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 

2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

- DzU Nr 75 z 2002 r., poz. 690, z późniejszymi zmianami). Wbudowanie drzwi i segmentów 

przegród stałych, ich montaż i konserwacja powinny być zgodne z instrukcją producenta. 

 

 

3.  WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA 

 

3.1. Materiały 

 

3.1.1. Drewno. Do wykonywania elementów drewnianych drzwi powinno być stosowane 

drewno iglaste o gęstości nie mniejszej niż 350 kg/m3 lub liściaste o gęstości nie mniejszej niż 

500 kg/m3. 

Jakość drewna powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 14221:2007. Wilgotność 

drewna powinna wynosić 8  15 %. 

 

3.1.2. Półfabrykaty z drewna klejonego warstwowo. Półfabrykaty z drewna klejonego 

warstwowo, powinny być wykonywane z materiałów spełniających wymagania p. 3.1.1 i 3.1.9. oraz 

powinny być zaklasyfikowane do klasy formaldehydu E1 wg PN-EN 13986:2006. 

Połączenia drewna na długości powinny być wykonywane przy zastosowaniu złączy 

klinowych wg PN-B-10087:1996. 

Wilgotność poszczególnych warstw drewna w półfabrykacie klejonym warstwowo nie 

powinna być większa niż 15 %. Różnica wilgotności drewna między poszczególnymi warstwami  

w obrębie przekroju półfabrykatu nie powinna być większa niż 2 %. 

Warstwy drewna w półfabrykacie powinny być dokładnie sklejone. Spoiny powinny być ciągłe 

i szczelne (wypełnione klejem). Warstwowe połączenie drewna nie powinno ulegać rozdzieleniu 

po spoinie podczas rozszczepienia próbek o długości 5 cm za pomocą klina lub szerokiego dłuta. 

Średnie wytrzymałości półfabrykatów na ścinanie przy ściskaniu nie powinny być mniejsze 

niż: 
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- 7,0 MPa po 7 dniach sezonowania próbek w klimacie normalnym (klimat normalny wg PN-

ISO 554:1996 i PN-EN 205:2005 to temperatura +20 C  2 C i wilgotność względna po-

wietrza 65  5 % lub temperatura +23 C  2 C i wilgotność względna powietrza 50  5 %), 

- 2,0 MPa po 7 dniach sezonowania próbek w klimacie normalnym i 4 dniach moczenia  

w wodzie o temperaturze +20 C  2 C. 

 

3.1.3 Płyty MDF i HDF. Okładziny skrzydeł drzwiowych oraz ościeżnice blokowe są 

wykonywane z płyt pilśniowych, formowanych metodą suchą. 

Płyty MDF powinny mieć gęstość nie mniejszą niż 750 kg/m3 oraz powinny spełniać 

wymagania normy PN-EN 622-5:2007. 

Płyty HDF stosowane na okładziny oraz płyciny powinny mieć gęstość nie mniejszą niż  

800 kg/m3 oraz powinny spełniać poniższe wymagania: 

- spęcznienie na grubości, po 24 h w wodzie, nie większe niż 35 %, 

- wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 40 MPa, 

- wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do płaszczyzny nie mniejsza niż 0,70 MPa, 

- moduł sprężystości przy zginaniu nie mniejszy niż 3000 MPa. 

Płyty MDF i HDF powinny być zaklasyfikowane do klasy formaldehydu E1 wg PN-EN 

13986:2006. 

 

3.1.4. Płyty wiórowe prasowane. Wypełnienia drzwi powinny być wykonywane z płyt 

wiórowych, grubości 11, 33 i 34 mm i gęstości nie mniejszej niż 520 kg/m3. Ościeżnice 

regulowane drzwi powinny być wykonywane z płyt wiórowych grubości 22 mm, o gęstości nie 

mniejszej niż 630 kg/m³ i płyt grubości 12 mm, o gęstości nie mniejszej niż 700 kg/m³. Ościeżnice 

regulowane powinny być wykonywane z płyt wiórowych gęstości nie mniejszej niż  

350 kg/m3. 

Płyty wiórowe powinny spełniać wymagania normy PN-EN 312:2005 dla płyt typu P2 oraz 

powinny być zaklasyfikowane do klasy formaldehydu E1 wg PN-EN 13986:2006. 

 

3.1.5. Płyty wiórowe wytłaczane. Wypełnienia drzwi powinny być wykonywane z otwo-

rowych płyt wiórowych wytłaczanych, spełniających wymagania normy PN-EN 14755:2007 dla 

płyt typu ETS, których gęstość nie powinna być mniejsza niż 230 kg/m³. 

Płyty wiórowe wytłaczane powinny być zaklasyfikowane do klasy formaldehydu E1 wg PN-EN 

13986:2006. 

 

3.1.6. Płyty lniane. Wypełnienia drzwi powinny być wykonywane z płyt lnianych, spełniają-

cych wymagania normy PN-EN 15197:2007. Płyty lniane powinny być zaklasyfikowane do klasy  
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formaldehydu E1 wg PN-EN 13986:2006. 

 
3.1.7. Płyty pilśniowe miękkie. Wypełnienia drzwi powinny być wykonywane z płyt 

pilśniowych miękkich o gęstości mniejszej niż 140 kg/m³, spełniających wymagania normy PN-EN 

622-4:2000/Ap1:2002 dla płyt typu SB oraz powinny być zaklasyfikowane do klasy formaldehydu E1 

wg PN-EN 13986:2006. 

 

3.1.8. Sklejka. Wypełnienia skrzydeł drzwiowych mcr DREW powinny być wykonywane  

ze sklejki spełniającej wymagania normy PN-EN 636:2005 dla sklejki typu EN 636-1 zaklasy-

fikowanej do klasy formaldehydu E1 wg PN-EN 13986:2006. 

 

3.1.9. Kleje. Do sklejania ramiaków, łączenia płyt okładzinowych z ramiakami i wypeł-

nieniem powinny być stosowane kleje wodoodporne, spełniające wymagania klasy trwałości co 

najmniej D3, wg normy PN-EN 204:2002. 

 

3.1.10. Szyby. Do szklenia skrzydeł drzwi segmentów przegród stałych powinny być 

stosowane szyby spełniające wymagania ZUAT-15/III.16/2007 – w przypadku drzwi rozwieranych 

oraz ZUAT-15/III.15/2005 - w przypadku drzwi przesuwnych. 

 

3.1.11. Listwy przyszybowe. Listwy przyszybowe oraz sposoby osadzenia szyb powinny 

być zgodne z p.1. 

 

3.1.12. Ościeżnice stalowe. Stalowe ościeżnice powinny być zgodne z p. 1. 

 
3.1.13 Uszczelki. W skrzydłach drzwiowych i ościeżnicach powinny być stosowane uszczelki 

zgodne z p. 1. 

 

3.1.14. Powłoki malarskie i lakierowane oraz pokrycia fornirem, laminatami, folią 

PVC lub papierową. Do wykonywania powłok malarskich i lakierowych należy stosować 

materiały wykończeniowe pozwalające na uzyskanie powłok gładkich, bez smug, zacieków, 

obcych wtrąceń, spełniających wymagania podane w ZUAT-15/III/16/2007 oraz ZUAT-15/III. 

15/2005. 

Przyczepność powłok do podłoża powinna odpowiadać stopniowi 0 lub 1 wg PN-EN ISO 

2409:2008. 

Pokrycia skrzydeł lub ościeżnic drzwi, wykonane z forniru, laminatów, folii z PVC lub 

papierowych naklejanych na płyty MDF albo HDF powinny być odporne na zarysowanie a ich 

przyczepność do podłoża, sprawdzona wg PN-EN 311: 2004, nie może być mniejsza niż 0,6 MPa  
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– w przypadku zniszczenia próbki w obrębie podłoża lub nie mniejsza niż 1,0 MPa – w przypadku 

zniszczenia próbki w obrębie połączenia okleiny z podłożem. 

 

3.2. Okucia i zamki  

 

Stosowane okucia i zamki powinny być zgodne z p. 1. Okucia zastosowane w drzwiach 

powinny spełniać wymagania norm: PN-EN 1935:2003/AC:2005 – zawiasy, PN-EN 12209: 

2005/AC:2006 – zamki, PN-EN 1906:2003 - klamki drzwiowe wraz z tarczami, PN-EN 1154: 

1999/A1:2004 - zamykacze, PN-EN 179:2009 - zamknięcia awaryjne, PN-EN 1125:2009 – 

zamknięcia przeciwpaniczne, PN-EN 1303:2007/AC:2008 – wkładki bębenkowe. Okucia powinny 

być dopuszczone do obrotu. 

 

3.3. Wykonanie 

 
Jakość wykonania i wykończenia drzwi powinna być zgodna z wymaganiami  

ZUAT-15/III.16/2007 – w przypadku drzwi rozwieranych oraz ZUAT-15/III.15/2005 - w przypadku 

drzwi przesuwnych. 

 
3.4 Właściwości techniczne drzwi 

 

3.4.1. Wymiary. Wymiary drzwi powinny być zgodne z p. 1. Odchyłki wymiarów skrzydeł 

drzwiowych powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-EN 1529:2001 dla klasy tolerancji 2. 

Odchyłki wymiarów ościeżnic powinny spełniać wymagania podane w ZUAT-15/III.16/-

2007 oraz ZUAT-15/III.15/2005. 

 

3.4.2. Kształt skrzydła (prostokątność i płaskość). Kształt skrzydła, określany prostoką-

tnością naroży oraz płaskością brzegów i naroży skrzydła powinien spełniać poniższe 

wymagania: 

- odchyłki prostokątności naroży powinny mieścić się w zakresie odchyłek dopuszczalnych 

dla klasy tolerancji 3 (wg normy PN-EN 1529:2001) – w przypadku drzwi typów mcr 

DREW PLUS i mcr DREW AKUSTIK zaś klasy 2 - dla drzwi w przypadku drzwi typów mcr 

DREW-WW i mcr DREW-WL, 

- odchyłki od płaskości ogólnej powinny mieścić się w zakresie odchyłek dopuszczalnych 

dla klasy tolerancji 3, zaś od płaskości miejscowej – dla klasy 1 według normy PN-EN 

1530:2001. 
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3.4.3. Funkcjonalność i niezawodność działania. Drzwi wewnętrzne wejściowe, rozwie-

rane, typów: mcr DREW PLUS, mcr DREW AKUSTIK i mcr DREW-WW, po wykonaniu 50000 

cykli otwierania i zamykania skrzydła (tj. dla klasy 4 wg PN-EN 12400:2004) oraz drzwi 

wewnątrzlokalowe: rozwierane typu mcr DREW-WL i przesuwne typu mcr DREW-WL/PZ-11, po 

wykonaniu 20000 cykli otwierania i zamykania skrzydła (tj. dla klasy wytrzymałości 3 wg PN-EN 

12400:2004), nie powinny wykazywać uszkodzeń i nieprawidłowości w działaniu. Skrzydło drzwi 

powinno się poruszać bez zacięć i zahamowań w ruchu. 

Uszczelki powinny na całej swej długości przylegać do odpowiednich powierzchni, zgodnie  

z założeniami konstrukcyjnymi. 

 

3.4.4 Prawidłowość działania i wartości sił operacyjnych. Skrzydło drzwi rozwieranych 

przy otwieraniu i zamykaniu powinno się poruszać bez zacięć i zahamowań w ruchu.  

Po zamknięciu drzwi uszczelki powinny przylegać na całej swej długości do odpowiednich 

powierzchni, zgodnie z założeniami konstrukcyjnymi. Zawiasy, klamki, zamki i inne elementy 

wyposażenia powinny działać zgodnie z danymi producenta. 

Wartości sił operacyjnych nie powinny przekraczać wartości podanych dla klasy 2 (wg 

PN-EN 12217:2005) – w przypadku drzwi bez zamykacza lub klasy 1 - w przypadku drzwi  

z zamykaczem. 

Siła do pokonania tarcia początkowego drzwi przesuwnych, o masie skrzydła do 50 kg, 

nie powinna przekraczać 30 N dla klasy 3 wg normy PN-EN 1527:2000. 

 
3.4.5. Odporność na obciążenie statyczne pionowe. Odkształcenia trwałe, zgodnie  

z wymaganiami PN-EN 1192:2001 dla klasy 2 odporności drzwi rozwieranych (powstałe w wyniku 

obciążenia skrzydła siłą skupioną 600 N działającą w płaszczyźnie skrzydła), zgodnie z PN-EN 

947:2000, nie powinny przekroczyć 1,0 mm oraz obniżyć właściwości funkcjonalnych i spraw-

ności działania drzwi rozwieranych. 

W drzwiach przesuwnych wieszaki, rolki jezdne, szyna jezdna i elementy mocujące, 

zgodnie z PN-EN 1527:2000, powinny wytrzymać bez trwałego odkształcenia obciążenie 

statyczne pionowe, równe ich dwukrotnej nośności nominalnej, przez okres nie krótszy niż  

10 min. 

 

3.4.6. Odporność na obciążenie statyczne działające prostopadle do skrzydła drzwi 

przesuwnych. Odkształcenia trwałe, powstałe w wyniku obciążenia skrzydła siłą skupioną  

Q = Q1 = Q2 = 200 N działającą prostopadle do płaszczyzny skrzydła drzwi przesuwnych, 

zgodnie z rys. 31, nie powinno obniżyć właściwości funkcjonalnych i sprawności działania drzwi 

przesuwnych. Obciążenie to nie powinno spowodować uszkodzeń drzwi, w tym zespołów 

jezdnych i elementów zawieszenia skrzydła. 
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3.4.7. Wytrzymałość na skręcanie statyczne. Odkształcenie trwałe naroża, zgodnie  

z wymaganiami PN-EN 1192:2001 dla klasy 2 wytrzymałości drzwi rozwieranych (powstałe  

w wyniku obciążenia siłą skupioną 250 N), zgodnie z PN-EN 948:2000, nie powinno przekroczyć 

2 mm oraz obniżyć właściwości funkcjonalnych i sprawności działania drzwi. 

 

3.4.8. Wytrzymałość na uderzenia ciałem miękkim i ciężkim. Odkształcenia trwałe, zgod-

nie z wymaganiami PN-EN 1192:2001 dla klasy 2 wytrzymałości drzwi rozwieranych (powstałe w 

wyniku działania na skrzydła obciążenia udarowego o energii uderzenia 60 J), zgodnie z PN-EN 

949:2000, nie powinny przekraczać 2,0 mm. Nie powinny występować uszkodzenia konstrukcji 

drzwi oraz pęknięcia powłoki malarskiej skrzydła. Po badaniu drzwi powinny zachować 

sprawność działania. 

W drzwiach przesuwnych w wyniku działania na skrzydła obciążenia udarowego o energii 

uderzenia 30 J nie powinny występować uszkodzenia konstrukcji drzwi oraz pęknięcia powłoki 

malarskiej skrzydła. Po badaniu drzwi powinny zachować sprawność działania. 

 

3.4.9. Odporność skrzydeł na uderzenie ciałem twardym. Średnia głębokość trwałych 

wgłębień, zgodnie z wymaganiami PN-EN 1192:2001 dla klasy 2 wytrzymałości drzwi 

(powstałych po uderzeniach z energią 3 J), po badaniu zgodnie z PN-EN 950:2000, nie powinna 

przekraczać 1 mm, zaś wartość maksymalna nie powinna przekraczać 1,5 mm. Wartość średnia 

średnic tych wgłębień nie powinna przekraczać 20 mm. Mogą występować pojedyncze 

uszkodzenia powłoki malarskiej. Odkształcenia trwałe powinny być słabo widoczne przy 

obserwacji w świetle rozproszonym z odległości 5 m. 

 

3.4.10. Odporność na wstrząsy. Drzwi rozwierane wewnętrzne wejściowe (bez 

zamykacza) powinny być odporne na wstrząsy nie wykazując uszkodzeń ani obniżenia 

właściwości funkcjonalnych, po wykonaniu, wg PN-B-06079:1988, 300 cykli badawczych dla 

klasy wytrzymałości 3 wg PN-EN 1192:2001, zaś drzwi wewnątrzlokalowe – 50 cykli badawczych 

dla klasy 2. Uszczelki powinny na całej swej długości przylegać do odpowiednich powierzchni, 

zgodnie z założeniami konstrukcyjnymi. 

Drzwi przesuwne powinny być odporne na wstrząsy nie wykazując uszkodzeń ani 

obniżenia właściwości funkcjonalnych, po wykonaniu 50 cykli badawczych przy obciążeniu 

wywołującym wstrząsy równym 20 N. 

 

3.4.11. Przepuszczalność powietrza. Drzwi wewnętrzne wejściowe powinny spełniać 

wymagania przepuszczalności powietrza klasy 2 wg normy PN-EN 12207:2001 w badaniu wg  
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normy PN-EN 1026:2001 oraz średni współczynnik infiltracji powietrza nie powinien być większy niż 

1,0 m3/hm/daPa/2/3. 

 

3.4.12. Izolacyjność akustyczna. Izolacyjność akustyczna właściwa drzwi wewnętrznych 

wejściowych, jedno- i dwuskrzydłowych, powinna odpowiadać co najmniej następującym klasom 

akustycznym: 

a) pełnych i z uszczelką opadającą: 

- klasa D1-35 i klasa D2-35 (dostosowana do wymagań wg PN-B-02151-03:1999, obej-

mująca wyroby o wskaźnikach 37 dB  RA1  41 dB i 37 dB  RA2  41 dB) oraz klasa 

Rw = 42 dB (dostosowana do wymagań wg PN-87/B-02151/03, obejmująca wyroby  

o wskaźnikach 42 dB  Rw  46 dB) – w przypadku drzwi typu mcr DREW AKUSTIK 

DP-1 EI30, 

- klasa D1-35 i klasa D2-35 (dostosowana do wymagań wg PN-B-02151-03:1999, obej-

mująca wyroby o wskaźnikach 37 dB  RA1  41 dB i 37 dB  RA2  41 dB) oraz klasa 

Rw = 40 dB (dostosowana do wymagań wg PN-87/B-02151/03, obejmująca wyroby  

o wskaźnikach 40 dB  Rw  44 dB) - w przypadku drzwi typów mcr DREW AKUSTIK 

DP-2 EI30, mcr DREW AKUSTIK DP-1 EI60 i mcr DREW AKUSTIK DP-2 EI60, 

b) pełnych lub przeszklonych, z progiem lub bez progu i z uszczelką opadającą: 

- klasa D1-35 i klasa D2-30 (dostosowana do wymagań wg PN-B-02151-03:1999, obej-

mująca wyroby o wskaźnikach 37 dB  RA1  41 dB i 32 dB  RA2  36 dB) oraz klasa 

Rw = 37 dB (dostosowana do wymagań wg PN-87/B-02151/03, obejmująca wyroby  

o wskaźnikach 37 dB  Rw  41 dB) - w przypadku drzwi typów mcr DREW-WW-01, 

mcr DREW-WW-02, mcr DREW-WW-03 i mcr DREW-WW-04, 

- klasa D1-25 i klasa D2-25 (dostosowana do wymagań wg PN-B-02151-03:1999, obej-

mująca wyroby o wskaźnikach 27 dB  RA1  31 dB i 27 dB  RA2  31 dB) oraz klasa 

Rw = 27 dB (dostosowana do wymagań wg PN-87/B-02151/03, obejmująca wyroby  

o wskaźnikach 27 dB  Rw  31 dB) – w przypadku drzwi typów mcr DREW-WW-05  

i mcr DREW-WW-06, 

- klasa D1-30 i klasa D2-30 (dostosowana do wymagań wg PN-B-02151-03:1999, obej-

mująca wyroby o wskaźnikach 32 dB  RA1  36 dB i 32 dB  RA2  36 dB) oraz klasa 

Rw = 32 dB (dostosowana do wymagań wg PN-87/B-02151/03, obejmująca wyroby  

o wskaźnikach 32 dB  Rw  36 dB) – w przypadku drzwi typów mcr DREW-WW-07  

i mcr DREW-WW-08, 

- klasa D1-30 i klasa D2-25 (dostosowana do wymagań wg PN-B-02151-03:1999, obej-

mująca wyroby o wskaźnikach 32 dB  RA1  36 dB i 27 dB  RA2  31 dB) oraz klasa 

Rw = 32 dB (dostosowana do wymagań wg PN-87/B-02151/03, obejmująca wyroby  
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o wskaźnikach 32 dB  Rw  36 dB) – w przypadku drzwi typów mcr DREW-WW-09  

i mcr DREW-WW-10. 

 

3.4.13. Odporność ogniowa. Drzwi powinny spełniać kryteria określone w normie PN-EN 

13501-2+A1:2010 dla klas odporności ogniowej: 

a) EI2 30 – w przypadku drzwi typów mcr DREW PLUS EI30 i mcr DREW AKUSTIK EI30, 

b) EI2 60 – w przypadku drzwi typów mcr DREW PLUS EI60 i mcr DREW AKUSTIK EI60. 

 

3.4.14. Dymoszczelność. Drzwi typu mcr DREW PLUS E30 z wypełnieniem w wariancie I 

oraz drzwi typu mcr DREW PLUS E60 z wypełnieniem w wariancie I, z progiem lub bez progu  

i z uszczelką opadającą, powinny spełniać kryteria klas dymoszczelności Sa i Sm zgodnie z PN-EN 

13501-2+A1:2010. 

 

3.4.15. Odporność na włamanie Drzwi typu mcr DREW PLUS EI30, jednoskrzydłowe, 

pełne, powinny spełniać kryteria klasy 2 odporności na włamanie określone w normie PN-ENV 

1627:2006. 

 

 3.4.16. Oznakowanie. Każde drzwi przeciwpożarowe i dymoszczelne powinny być 

oznakowane w sposób trwały tabliczką znamionową. Tabliczka znamionowa powinna zawierać 

następujące dane: 

- nazwę producenta, 

- nazwę (symbol) wyrobu, 

- rok produkcji, 

- klasę odporności ogniowej – w przypadku drzwi przeciwpożarowych, 

- klasę dymoszczelności – w przypadku drzwi dymoszczelnych, 

- numer Aprobaty Technicznej ITB AT-15-8563/2011. 

 

3.5. Właściwości techniczne segmentów ścian  

 

3.5.1. Nośność i sztywność. Określone obliczeniowo ugięcia segmentów ścian wewnę-

trznych od poniżej podanych obciążeń (oraz ich kombinacji) nie powinny przekraczać H/350 (H – 

wysokość ściany), a określone doświadczalnie ugięcia nie powinny przekraczać H/400 od: 

a) obciążenia poziomego równomiernie rozłożonego, wywołanego różnicą ciśnienie 

powietrza po obu stronach ściany, o wartości 250 Pa, 

b) obciążenia liniowego siłą poziomą, działającą na wysokości 1,2 m od poziomu podłogi,  

o wartości: 
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- 500 N/m dla ścian pomieszczeń, w których przebywa niewiele osób, takich jak pokoje  

w mieszkaniach, hotelach, biurach, szpitalach oraz inne wykorzystywane w podobny 

sposób, 

- 1000 N/m dla ścian pomieszczeń, w których przebywa wiele osób, takich jak sale 

konferencyjne, klasy szkolne, aule wykładowe oraz inne wykorzystywane w podobny 

sposób. 

 

3.5.2. Odporność na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim. Segmenty ścian wewnętrznych 

powinny spełniać wymagania w zakresie odporności na uderzenia ciałem miękkim  

i ciężkim, określone w Wytycznych ETAG nr 003 dla I, II, III i IV kategorii użytkowania i obejmujące 

kategorie pomieszczeń typu A, B, C, D i E. 

 

3.5.3. Odporność ogniowa. Segmenty ścian wewnętrznych powinny spełniać kryteria klas 

odporności ogniowej zgodnie z normą PN-EN 13501-2:2008: 

a) EI 30 – w przypadku segmentów ścian typu mcr DREW SGM EI 30, 

b) EI 60 – w przypadku segmentów ścian typu mcr DREW SGM EI 60. 

  

3.5.4. Oznakowanie. Każda ściana przeciwpożarowa powinna być oznakowana w sposób 

trwały tabliczką znamionową w miejscu ściśle określonym przez producenta. Tabliczka znamio-

nowa powinna zawierać co najmniej następujące informacje: 

- nazwę producenta, 

- nazwę wyrobu, 

- rok produkcji, 

- numer Aprobaty Technicznej ITB AT-15-8563/2011, 

- klasę odporności ogniowej. 

 

 

4.  PAKOWANIE,  PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT 

 

Drzwi i segmenty ścian objęte Aprobatą powinny być opakowane pojedynczo lub na 

paletach w kompletnym zestawie elementów składowych zgodnie z normą PN-B-05000:1996,  

z dołączoną instrukcją wbudowania. Opakowanie powinny zabezpieczać wyroby przed 

uszkodzeniami mechanicznymi i odkształceniami. Wyroby powinny być przechowywane i tran-

sportowane zgodnie z normą PN-B-05000:1996. 

 Na każdym opakowaniu powinna znajdować etykieta z co najmniej danymi z oznakowania 

oraz: 
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- numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności, 

- nazwę jednostki certyfikującej, która brała udział w ocenie zgodności - w przypadku drzwi 

przeciwpożarowych i dymoszczelnych, 

- znak budowlany. 

 Sposób oznakowania wyrobów znakiem budowlanym powinien być zgodny z rozporzą-

dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (DzU 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 (DzU nr 92/2004, poz. 881), 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-15-8563/2011 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 

znakiem budowlanym (DzU Nr 198/2004, poz. 2041) oceny zgodności wyrobów z Aprobatą 

Techniczną ITB AT-15-8563/2011 dokonuje producent (lub jego upoważniony przedstawiciel), 

mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosując: 

- system 1 – w przypadku drzwi przeciwpożarowych i dymoszczelnych, 

- system 3 – w przypadku wewnętrznych drzwi wejściowych oraz segmentów ścian stałych, 

przeciwpożarowych lub bez odporności ogniowej, 

- system 4 - w przypadku drzwi wewnątrzlokalowych. 

W przypadku systemu 1 oceny zgodności, producent może wystawić krajową deklarację 

zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT-15-8563/2011, jeżeli akredytowana jednostka 

certyfikująca wydała certyfikat zgodności wyrobu na podstawie: 

a) zadania producenta: 

- zakładowej kontroli produkcji, 
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- uzupełniających badań gotowych wyrobów (próbek) pobranych w zakładzie produk-

cyjnym, prowadzonych przez producenta zgodnie z ustalonym planem badań, obej-

mującym badania podane w p. 5.4.1.3, 

 b) zadania akredytowanej jednostki: 

- wstępnego badania typu, 

- wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji, 

- ciągłego nadzoru, oceny i akceptacji zakładowej kontroli produkcji. 

W przypadku systemu 3 oceny zgodności, producent może wystawić krajową deklarację 

zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT-15-8563/2011 na podstawie: 

a) wstępnego badania typu przeprowadzonego przez akredytowane laboratorium, 

b) zakładowej kontroli produkcji. 

W przypadku systemu 4 oceny zgodności, producent może wystawić krajową deklarację 

zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT-15-8563/2010 na podstawie: 

a) wstępnego badania typu przeprowadzonego przez producenta lub na jego zlecenie, 

b) zakładowej kontroli produkcji. 

 

5.2 Wstępne badanie typu 

 

Wstępne badanie typu jest badaniem potwierdzającym wymagane właściwości techniczno-

użytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu. 

Badania, które w procedurze aprobacyjnej były podstawą do ustalenia właściwości 

techniczno – użytkowych przeciwpożarowych drzwi i segmentów ścian, stanowią wstępne 

badanie typu w ocenie zgodności wyrobów produkowanych przez wszystkich producentów 

należących do firmy MERCOR SA, z wyjątkiem badań wymienionych w p. 5.4.1.1. 

 

5.2.1. Wstępne badanie typu drzwi. Wstępne badanie typu obejmuje: 

a) prostokątność i płaskość skrzydeł, 

b) wartości sił operacyjnych, 

c) odporność na obciążenie statyczne pionowe, działające w płaszczyźnie skrzydła, 

d) odporność na obciążenie statyczne działające prostopadle do skrzydła drzwi – w przy-

padku drzwi przesuwnych, 

e) wytrzymałość na skręcanie statyczne, 

f) odporność na uderzenie ciałem twardym, 

g) odporność na obciążenie udarowe ciałem miękkim i ciężkim, 

h) odporność na wstrząsy – w przypadku drzwi bez zamykacza, 

i) przepuszczalność powietrza - w przypadku drzwi wewnętrznych wejściowych, 

j) izolacyjność akustyczną - w przypadku drzwi o deklarowanej izolacyjności akustycznej, 
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k) klasę odporności ogniowej - w przypadku drzwi przeciwpożarowych, 

l) klasy dymoszczelności - w przypadku drzwi o deklarowanej dymoszczelności, 

m) klasę odporności na włamanie - w przypadku drzwi o deklarowanej odporności na włamanie, 

n) wydzielanie substancji niebezpiecznych. 

 

5.2.2. Wstępne badanie typu segmentów ścian. Wstępne badanie typu segmentów 

ścian obejmuje: 

a) nośność i sztywność, 

b) odporność na uderzenia ciałem miękkim i ciężkim, 

c) klasy odporności ogniowej - w przypadku segmentów ścian przeciwpożarowych. 

 

5.3. Zakładowa kontrola produkcji 

 

Zakładowa kontrola produkcji obejmuje: 

1) specyfikację i sprawdzanie wyrobów składowych i materiałów, 

2) kontrolę i badania w procesie wytwarzania oraz badania gotowych wyrobów (drzwi wg p. 

5.4.1.2 i 5.4.1.3 – w przypadku systemu 1 oceny zgodności lub 5.4.1.4 - w przypadku 

systemu 3 oceny zgodności oraz segmentów ścian stałych wg p. 5.4.2.1 i 5.4.2.2), 

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 właściwo-

ściach. 

Właściwości techniczne wyrobów składowych stosowanych w drzwiach i segmentach 

ścian systemu mcr DREW powinny być potwierdzone deklaracjami zgodności w przypadku 

wyrobów podlegających wymaganiom ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budo-

wlanych (DzU Nr 92/2004, poz. 881), a w przypadku pozostałych wyrobów – świadectwami 

technicznymi (świadectwami zgodności) wydanymi przez producentów. Dokumenty te powinny 

obejmować: okucia, uszczelki, szyby, okładziny i wypełnienia nieprzezierne skrzydeł i segmentów 

ścian, półfabrykaty z drewna klejonego warstwowo lub z płyt MDF i kleje. 

Kontrola produkcji powinna zapewniać, że wyroby są zgodne z Aprobatą Techniczną ITB 

AT-15-8563/2011. Wyniki kontroli produkcji powinny być systematycznie rejestrowane. Zapisy 

rejestru powinny potwierdzać, że wyroby spełniają kryteria oceny zgodności. Każda partia 

wyrobów powinna być jednoznacznie zidentyfikowana w rejestrze badań i w dokumentach 

handlowych. 
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5.4. Badania gotowych wyrobów 

 

5.4.1. Program badań drzwi. Program badań obejmuje: 

a) weryfikacyjne badanie typu, 

b) badania bieżące, 

c) badania uzupełniające – w przypadku drzwi przeciwpożarowych, 

d) badania okresowe – w przypadku drzwi wewnętrznych wejściowych i wewnątrzlokalowych. 

 

5.4.1.1. Weryfikacyjne badanie typu. Weryfikacyjne badanie typu obejmuje sprawdzenie: 

a) jakości wykonania, 

b) odchyłek wymiarów, 

c) prawidłowości działania, 

d) prostokątności i płaskości skrzydeł, 

e) sił operacyjnych, 

f) odporności na obciążenie statyczne, pionowe, 

g) odporności na obciążenie statyczne działające prostopadle do skrzydła drzwi – w przy-

padku drzwi przesuwnych, 

h) przepuszczalności powietrza – w przypadku drzwi wewnętrznych wejściowych (nie dotyczy 

drzwi dymoszczelnych), 

i) izolacyjności akustycznej – w przypadku drzwi o deklarowanej izolacyjności akustycznej, 

j) odporności ogniowej i dymoszczelności (w przypadku drzwi z deklarowaną łącznie 

odpornością ogniową i dymoszczelnością producent może wykonać jedno z tych badań). 

W przypadku, gdy producent znajduje się pod nadzorem systemodawcy badań wg p. a)÷ c) 

oraz i) nie wykonuje się. 

 

5.4.1.2. Badania bieżące. Badania bieżące obejmują sprawdzenie: 

a) jakości wykonania, 

b) odchyłek wymiarów, 

b) oznakowania. 

 

5.4.1.3. Badania uzupełniające. Badania uzupełniające obejmują sprawdzenie: 

a) sił operacyjnych, 

b) odporności na obciążenie statyczne, pionowe, 

c) przepuszczalności powietrza – w przypadku drzwi wewnętrznych wejściowych (nie dotyczy 

drzwi dymoszczelnych), 

d) izolacyjności akustycznej – w przypadku drzwi o deklarowanej izolacyjności akustycznej, 
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e) odporności ogniowej lub dymoszczelności. 

 

5.4.1.4. Badania okresowe. Badania okresowe obejmują sprawdzenie: 

a) sił operacyjnych, 

b) odporności na obciążenie statyczne, pionowe, 

c) odporności na obciążenie statyczne działające prostopadle do skrzydła drzwi – w przy-

padku drzwi przesuwnych, 

d) przepuszczalności powietrza – w przypadku drzwi wewnętrznych wejściowych, 

e) izolacyjności akustycznej – w przypadku drzwi o deklarowanej izolacyjności akustycznej. 

 

5.4.2. Program badań segmentów ścian. Program badań obejmuje: 

a) badania bieżące, 

b) badania okresowe – w przypadku segmentów ścian stałych, przeciwpożarowych lub bez 

odporności ogniowej. 

 

5.4.2.1. Badania bieżące. Badania bieżące obejmują sprawdzenie: 

a) jakości wykonania, 

b) odchyłek wymiarów, 

c) oznakowania. 

 

5.4.2.2. Badania okresowe. Badania okresowe obejmują sprawdzenie odporności ściany 

na uderzenia ciałem miękkim i ciężkim. 

 

5.5. Częstotliwość badań 

 

Badania bieżące powinny być prowadzone zgodnie z ustalonym planem badań, ale nie 

rzadziej niż dla każdej partii wyrobów. Wielkość partii powinna być określona w dokumentacji 

zakładowej kontroli produkcji. 

 Badania uzupełniające i okresowe powinny być wykonywane nie rzadziej niż raz na 3 lata. 
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5.6. Metody badań 

 

5.6.1 Sprawdzenie zastosowanych materiałów. Sprawdzenie zastosowanych materia-

łów oraz wydzielania substancji niebezpiecznych należy wykonać zgodnie z ZUAT-15/III.16/2007  

i porównać z wymaganiami podanymi w p. 3.1 i 3.2. 

 

5.6.2 Metody badań drzwi. Badania właściwości techniczno-użytkowych drzwi należy 

wykonać zgodnie z ZUAT-15/III.16/2007 - w przypadku drzwi rozwieranych i ZUAT-15/III.15/2005 

– w przypadku drzwi przesuwnych oraz wg poniższych opisów. Wyniki badań należy porównać  

z wymaganiami podanymi w p. 3.3 i 3.4. 

 

5.6.2.1. Badanie izolacyjności akustycznej. Badanie izolacyjności akustycznej drzwi 

wewnętrznych wejściowych należy wykonać zgodnie z normą PN-EN 20140-3: 1999, na 

podstawie wyników należy obliczyć wskaźnik oceny izolacyjności akustycznej właściwej RA1 i RA2  

oraz ważony wskaźnik izolacyjności akustycznej właściwej Raw według PN-EN ISO 717-1: 1999. 

 

5.6.2.2. Badanie odporności ogniowej. Badanie odporności ogniowej drzwi należy 

wykonać zgodnie z normami PN-EN 1634-1: 2009. 

 

5.6.2.3. Badanie dymoszczelności. Badanie należy wykonać według normy PN-EN 

1634-3:2006/AC:2006. 

 

5.6.2.4. Badanie odporności na włamanie. Badanie należy wykonać według norm PN-

ENV 1628:2006, PN-ENV 1629:2006 i PN-ENV 1630:2006. 

 

5.6.3 Metody badań segmentów ścian. Badania właściwości techniczno-użytkowych 

ścian należy wykonać wg poniższych opisów. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami 

podanymi w p. 3.5. 

 

5.6.3.1. Badanie odporności segmentu przegrody na działanie liniowej siły 

poziomej. Badanie należy przeprowadzić na jednym elemencie badawczym. Płaski segment 

przegrody długości ≤ 3000 mm i wysokości ≤ 3000 mm, zamocowany w sztywnej ramie i umie-

szczony na stanowisku badawczym, należy poddać działaniu obciążenia liniowego 1000 N/m, 

przyłożonego do słupka nośnego. Cykl badania i pomiaru obejmuje następujące czynności: 

- odczyt początkowy, przed obciążeniem, w połowie wysokości słupka segmentu przegrody, 
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- w ciągu 2 min. obciążenie zwiększać równomiernie, co 125 N, do wartości 1000 N i  

utrzymywać je przez 5 min., a następnie dokonać odczytu przemieszczenia w połowie 

wysokości słupka segmentu przegrody, 

- po dokonaniu odczytu zdjąć obciążenie i przeprowadzić oględziny segmentu przegrody. 

Po badaniu należy wykonać obliczenia ugięcia słupka segmentu przegrody. 

 

5.6.3.2. Badanie odporności segmentu przegrody na uderzenie ciałem dużym, 

miękkim i ciężkim. Badanie należy przeprowadzić wg PN-B-10027:1993 oraz Wytycznych ETAG 

nr 003. 

 

5.6.3.3. Badanie odporności ogniowej. Badanie odporności ogniowej segmentów 

przegród należy wykonać zgodnie z normami PN-EN 1364-1: 2001. 

 

5.7. Pobieranie próbek do badań 

 

Próbki do badań należy pobierać zgodnie z normą PN-N-03010:1983. 

 

5.8. Ocena wyników badań 

 

Wyprodukowane drzwi należy uznać za zgodne z wymaganiami, jeżeli wyniki wszystkich 

badań są pozytywne. 

 

 

6.  USTALENIA FORMALNO – PRAWNE 

 

6.1. Aprobata Techniczna AT-15-8563/2011 jest dokumentem stwierdzającym przydat-

ność drzwi i segmentów przegród stałych systemu mcr DREW do stosowania w budownictwie  

w zakresie wynikającym z Aprobaty. 

 Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1, p. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.  

o wyrobach budowlanych (Uzd Nr 92/2004, poz. 881), wyroby, których dotyczy niniejsza 

Aprobata Techniczna, mogą być wprowadzone do obrotu i stosowany przy wykonywaniu robót 

budowlanych w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, jeżeli 

producent dokonał oceny zgodności, wydał krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną 

ITB AT-15-8563/2011 i oznakował wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 



 

 AT-15-8563/2011 str. 42/81 

 

 

6.2. Aprobata Techniczna nie narusza uprawnień wnioskodawcy wynikających z prze-

pisów 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 (Uzd Nr 119/2003, poz.117). 

Zapewnienie tych uprawnień należy do obowiązków korzystających z niniejszej Aprobaty Tech-

nicznej ITB. 

 

6.3. ITB wydając Aprobatę Techniczną nie bierze odpowiedzialności za ewentualne 

naruszenie praw wyłącznych i nabytych. 

 

6.4. Aprobata Techniczna ITB nie zwalnia producenta drzwi i segmentów przegród 

stałych systemu mcr DREW od odpowiedzialności za właściwą jakość wyrobów objętych 

Aprobatą, a wykonawców robót budowlanych od odpowiedzialności za właściwe zastosowanie  

i prawidłową jakość wbudowania. 

 

6.5. W treści wydawanych prospektów i ogłoszeń oraz innych dokumentów związanych  

ze stosowaniem w budownictwie drzwi i segmentów przegród stałych systemu mcr DREW należy 

zamieszczać informację o udzielonej tym wyrobom Aprobacie Technicznej ITB AT-15-8563/2011. 

 

 

7.  TERMIN WAŻNOŚCI 

 

Aprobata Techniczna ITB AT-15-8563/2011 jest ważna do 01 kwietnia 2016 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 1364-1:2001 Badania odporności ogniowej elementów nienośnych. Część 1: Ściany. 

PN-EN 1634-1 :2009 Badania odporności ogniowej i dymoszczelności zespołów drzwiowych, 
żaluzjowych i otwieralnych okien oraz elementów okuć budowlanych - 
Część 1: Badania odporności ogniowej drzwi, żaluzji i otwieralnych okien 

PN-EN 13501-2:2008 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków -- 
Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień 

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność 
akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna 
elementów budowlanych. Wymagania 

PN-EN 20140-3:1999 Akustyka. Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i Izolacyjności 
akustycznej elementów budowlanych. Wyznaczanie, weryfikacja i 
zastosowanie danych określających dokładność 

PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności 
akustycznej elementów budowlanych. Izolacyjność od dźwięków 
powietrznych 

PN-B-03156:1997 Konstrukcje drewniane. Metody badań. Nośność złączy klejonych 

PN-B-10087:1996 Okna i drzwi drewniane. Złącza klinowe. Wymagania i badania 

PN-ISO 554:1996 Normalne warunki atmosferyczne klimatyzacji i/lub badań. Wymagania 

PN-EN 204:2002 Klasyfikacja klejów termoplastycznych do drewna przeznaczonych do 
połączeń niekonstrukcyjnych 

PN-EN 205:2005 Kleje -- Kleje do drewna przeznaczone do połączeń niekonstrukcyjnych -- 
Oznaczanie wytrzymałości na ścinanie przy rozciąganiu połączeń 
zakładkowych 

PN-EN 310:1994+ 
Ap1:2002 

Płyty drewnopochodne. Oznaczenie modułu sprężystości przy zginaniu  
i wytrzymałości na zginanie  

PN-EN 316:2001 Płyty pilśniowe. Definicja, klasyfikacja i symbole 

PN-EN 317:1999 + 
Ap1:2002 

Płyty wiórowe i płyty pilśniowe. Oznaczanie spęcznienia na grubości po 
moczeniu w wodzie 

PN-EN 319:1999 + 
Ap1:2002 

Płyty wiórowe i płyty pilśniowe. Oznaczanie wytrzymałości na rozciąganie 
w kierunku prostopadłym do płaszczyzn płyty 

PN-EN 323:1999 + 
Ap1:2002 

Płyty drewnopochodne. Oznaczanie gęstości 

PN-EN 324-1:1999 Płyty drewnopochodne. Oznaczenie wymiarów płyt. Oznaczenie grubości, 
szerokości i długości 

PN-EN 312:2005 Płyty wiórowe. Wymagania techniczne 

PN-EN 622-4:2000/ 
Ap1:2002   

Płyty pilśniowe -- Wymagania techniczne -- Wymagania dla płyt 
porowatych 

PN-EN 622-5:2007 Płyty pilśniowe -- Wymagania techniczne -- Część 5: Wymagania dla płyt 
formowanych na sucho (MDF) 
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PN-EN 622-1:2005 Płyty pilśniowe. Wymagania techniczne. Część 1: Wymagania ogólne 

PN-EN 636: 2005  Sklejka -- Wymagania techniczne 

PN-EN 13183-2:2004 Wilgotność sztuki tarcicy. Część 2: Oznaczanie wilgotności za pomocą 
elektrycznego wilgotnościomierza oporowego 

PN-B-06079:1988 Drzwi drewniane. Metoda badania odporności na wstrząsy 

PN-EN 572-5:1999 Szkło w budownictwie. Podstawowe wyroby ze szkła sodowo-wapniowo-
krzemianowego. Wzorzyste szkło walcowane 

PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi. Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie. Metoda 
badania 

PN-EN 1192:2001 Drzwi. Klasyfikacja wymagań wytrzymałościowych 

PN-EN 1529:2001 Skrzydła drzwiowe. Wysokość, szerokość, grubość i prostokątność. Klasy 
tolerancji 

PN-EN 1530:2001 Skrzydła drzwiowe. Płaskość ogólna i miejscowa. Klasy tolerancji 

PN-EN 12046-2:2001 Siły operacyjne. Metoda badania. Część 2: Drzwi 

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport 

PN-N-03010:1983 Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek do próbek 

PN-EN 942:2008 Drewno w stolarce budowlanej -- Wymagania ogólne 

PN-EN 947:2000 Drzwi rozwierane. Oznaczanie odporności na obciążenia pionowe 

PN-EN 948:2000 Drzwi rozwierane. Oznaczanie wytrzymałości na skręcanie statyczne 

PN-EN 949:2000 Okna i ściany osłonowe, drzwi, zasłony i żaluzje. Oznaczanie odporności 
na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim 

PN-EN 950:2000 Skrzydła drzwiowe. Oznaczanie odporności na uderzenie ciałem twardym 

PN-EN 951:2000 Skrzydła drzwiowe. Metoda pomiaru wysokości, szerokości, grubości  
i prostokątności 

PN-EN 952:2000 Skrzydła drzwiowe. Płaskość ogólna i miejscowa. Metoda pomiaru. 

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi - Trwałość mechaniczna - Wymagania i klasyfikacja 

PN-EN 12217:2005 Drzwi - Siły operacyjne - Wymagania i klasyfikacja 

PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza - Klasyfikacja 

PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza - Metoda badania 

PN-EN 1154:1999/ 
A1:2004 

Okucia budowlane -- Zamykacze drzwiowe z regulacją przebiegu zamy-
kania -- Wymagania i metody badań 

PN-EN 1935:2003/ 
AC:2005   

Okucia budowlane -- Zawiasy jednoosiowe -- Wymagania i metody badań 

PN-EN 12209:2005/ 
AC:2006 

Okucia budowlane -- Zamki -- Zamki mechaniczne wraz z zaczepami -- 
Wymagania i metody badań 

PN-EN ISO 12543-
2:2000/A1:2005 

Szkło w budownictwie -- Szkło warstwowe i bezpieczne szkło warstwowe 
-- Bezpieczne szkło warstwowe 

PN-EN ISO 12543-
3:2000/A1:2005 

Szkło w budownictwie -- Szkło warstwowe i bezpieczne szkło warstwowe 
-- Szkło warstwowe 

PN-EN 13986:2006 Płyty drewnopochodne do stosowania w budownictwie -- Właściwości, 
ocena zgodności i oznakowanie 

PN-EN 14755:2007 Płyty wiórowe wytłaczane -- Wymagania techniczne 

PN-EN 15197:2007 Płyty drewnopochodne -- Płyty paździerzowe -- Wymagania techniczne  
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PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane -- Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, 
żaluzji i ścian osłonowych -- Część 1: Wymagania eksploatacyjne  
i klasyfikacja 

PN-EN 1527:2000 Okucia budowlane. Okucia do drzwi przesuwnych i składanych. Wyma-
gania i metody badań 

AT-06-0102/2005 Uszczelki INTER-DEVENTER do drzwi 

ZUAT-15/III.15/2005 Drzwi przesuwne, składane i wahadłowe 

ZUAT-15/III.16/2007 Rozwierane drzwi wewnętrzne: wejściowe i wewnątrzlokalowe z drewna, 
materiałów drewnopochodnych, tworzyw sztucznych i mebli, ogólnego 
stosowania oraz o deklarowanej klasie odporności ogniowej i/lub 
dymoszczelności 

PN-EN 1627:2006 Okna, drzwi, żaluzje –Odporność na włamanie- Wymagania i klasyfikacja 

PN-EN 1628:2006 Okna, drzwi, żaluzje –Odporność na włamanie Metoda badania dla 
określenia odporności na obciążenie statyczne 

PN-EN 1629:2006 Okna, drzwi, żaluzje –Odporność na włamanie Metoda badania dla 
określenia odporności na obciążenie dynamiczne 

PN-EN 1630:2006 Okna, drzwi, żaluzje –Odporność na włamanie Metoda badania dla 
określenia odporności na próby włamania ręcznego 

 

Raporty z badań i oceny 
 
1. Raport z badań w zakresie odporności ogniowej drzwi drewnianych, jednoskrzydłowych 

przeszklonych typu mcr mcr DREW PLUS DP1 F30 – praca nr LP-557.1/04 – Zakład Badań 

Ogniowych ITB 

2. Raport z badań w zakresie odporności ogniowej drzwi drewnianych, dwuskrzydłowych 

przeszklonych typu mcr mcr DREW PLUS DP2 F30 – praca nr LP-557.2/04 – Zakład Badań 

Ogniowych ITB 

3. Raport z badań w zakresie odporności ogniowej drzwi drewnianych, dwuskrzydłowych 

przeszklonych typu mcr mcr DREW PLUS DP2 F30 – praca nr LP-557.3/04 – Zakład Badań 

Ogniowych ITB 

4. Badania okresowe w zakresie wytrzymałościowo- funkcjonalnym – na zgodność z Aprobatą 

Techniczną nr ITB-15-4351/2001 przeciwpożarowych drzwi wewnętrznych typu mcr mcr 

DREW PLUS – praca nr NL-2975/C/04 - Zakład Badań Lekkich Przegród i Przeszkleń ITB 

5. Test report FIRES FR 022/06 CPS (E) - Timber double-leaves door, type mcr mcr DREW 

AKUSTIK. FIRES spol. s.r.o. 

6. Resistance to fire classification report for product FIRES-CR-131-06-NUPE. Timber double-

leaves door, type MCR mcr DREW AKUSTIK. FIRES spol. s.r.o.  

7. Raport z badań akustycznych drzwi drewnianych dwuskrzydłowych przeciwpożarowych EI 

30 typu MCR mcr DREW AKUSTIK DP2 – praca nr NA-541/A/2005 - Zakład Akustyki ITB 
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8. Określenie i ocena izolacyjności akustycznej właściwej drzwi jednoskrzydłowych przeciw-

pożarowych EI 30 typu mcr mcr DREW AKUSTIC 36 i mcr DREW AKUSTIC 43 – praca nr 

NA-515/P/01 (LA-611/01) – Zakład Akustyki ITB 

9. Badania i ocena techniczna - do nowelizacji Aprobaty technicznej nr AT-15-5368/2002 – 

drzwi wewnętrznych ppoż. dwuskrzydłowych systemu mcr DREW AKUSTIK. Część 1: 

Badania w zakresie wytrzymałościowo - funkcjonalnym – praca nr NL-3932/A/06 - Zakład 

Badań Lekkich Przegród i Przeszkleń ITB 

10. Badania i ocena techniczna - do nowelizacji Aprobaty technicznej nr AT-15-5368/2002 – 

drzwi wewnętrznych ppoż. dwuskrzydłowych systemu mcr DREW AKUSTIK. Część 2: 

Wymagania techniczne w zakresie rozwiązań materiałowych – praca nr NL-3932/A/06 - 

Zakład Badań Lekkich Przegród i Przeszkleń ITB 

11. Klasyfikacja ogniowa jednoskrzydłowych drzwi drewnianych mcr DREW AKUSTIK 43 - praca  

nr NP-654.1/01/JJ - Zakład Badań Ogniowych ITB 

12. Klasyfikacja ogniowa jednoskrzydłowych drzwi drewnianych mcr DREW AKUSTIK 36 - praca 

nr NP-654.2/01/JJ - Zakład Badań Ogniowych ITB 

13.  Rozszerzenie klasyfikacji ogniowej drzwi typu MCR mcr DREW AKUSTIK - praca nr NP-

1132/01/ZM - Zakład Badań Ogniowych ITB 

14. Praca naukowo-badawcza dotycząca drewnianych drzwi i ścian działowych HASIL. Część I. 

Ocena techniczna w zakresie właściwości funkcjonalnych i wytrzymałościowych dla potrzeb 

aprobacyjnych - praca nr NL-2425/A/03 - Zakład Badań Lekkich Przegród i Przeszkleń ITB 

15. Praca naukowo-badawcza dotycząca drewnianych drzwi i ścian działowych HASIL. Część II. 

Badania i ocena techniczna materiałów stosowanych do produkcji drewnianych drzwi 

przeciwpożarowych mcr DREW SGM - praca nr NL-2425/A/03 - Zakład Badań Lekkich 

Przegród i Przeszkleń ITB 

16. Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej drewnianych przeszklonych ścian oraz drzwi 

jedno- i dwuskrzydłowych, pełnych i przeszklonych firmy HASIL S.A. (zastępuje klasyfikację 

NP-1065/Z/03/ZL) - praca nr NP-740/A/06/ZL - Zakład Badań Ogniowych ITB 

17. Raport z badań w zakresie odporności ogniowej drzwi dwuskrzydłowych drewnianych  

przeszklonych z szybą Pyrostop grubości 23 mm – praca nr LP-834.4/02 – Zakład Badań 

Ogniowych ITB 

18. Raport z badań w zakresie odporności ogniowej drzwi drewnianych, jednoskrzydłowych, 

pełnych, rozwieranych typu BEM-1SK-AN-EI60 oraz typu BEM-1SK-HAL-EI60 - praca  

nr LP-618.3/06 - Zakład Badań Ogniowych ITB 

19. Raport z badań w zakresie odporności ogniowej drzwi drewnianych, bezprzylgowych, 

jednoskrzydłowych, pełnych, rozwieranych typu HALSPAN EI30 z kratką wentylacyjną typu 

G8HD firmy GAVO - praca nr LP-618.6.2/06 - Zakład Badań Ogniowych ITB 
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20. Badania i ocena techniczna rozwiązań materiałowych i wykończeń stosowanych w drzwiach 

wewnętrznych wejściowych i segmentach przegród typu BONTE, systemu BEM – praca  

nr NL-4524/A/07 - Zakład Badań Lekkich Przegród i Przeszkleń ITB 

21. Badania aprobacyjne drzwi wewnątrzlokalowych i segmentów przegród typu BONTE 

systemu BEM - praca nr NL-4206/A/07 - Zakład Badań Lekkich Przegród i Przeszkleń ITB 

22. Określenie i ocena izolacyjności akustycznej drzwi wewnętrznych drewnianych BEM oraz 

przygotowanie danych wyjściowych do Aprobaty Technicznej ITB – praca nr NA-

0654/A/2008 – Zakład Akustyki ITB 

23. Określenie i ocena izolacyjności akustycznej właściwej drzwi drewnianych jedno-

skrzydłowych pełnych typu HALSPAN oraz dane wyjściowe (w zakresie zagadnień aku-

stycznych) do Aprobaty Technicznej ITB – praca nr NA-947/A/2003 – Zakład Akustyki ITB 

24. Badanie emisji formaldehydu i lotnych związków organicznych produktów do Aprobaty 

technicznej BEM – praca nr NS-583/A/08 – Zakład Ochrony Środowiska ITB 

25. Raport z badań akustycznych drzwi wewnętrznych BEM EI60 z zestawu płyt Antivlam, płyty 

korkowej oraz płyt Sauerland VL11- praca nr LA/1478/07 - Zakład Akustyki ITB 

26. Raport z badań w zakresie odporności ogniowej drzwi dwuskrzydłowych, pełnych, typu BEM 

4 EI60 - praca nr LP-618.4/06 - Zakład Badań Ogniowych ITB 

27. Raport z badań w zakresie odporności ogniowej drzwi jednoskrzydłowych, pełnych, typu 

BEM 3 EI 30 - praca nr LP-618.6.1/06 - Zakład Badań Ogniowych ITB 

28. Raport z badań w zakresie odporności ogniowej drzwi drewnianych, jednoskrzydłowych, 

pełnych, rozwieranych z ościeżnicą stalową typu BEM EI60 40 dB - praca nr LP-614.2/08 - 

Zakład Badań Ogniowych ITB 

29. Raport z badań w zakresie odporności ogniowej drzwi drewnianych, dwuskrzydłowych, 

pełnych, rozwieranych typu BEM EI60 40 dB - praca nr LP-614.1/08 - Zakład Badań 

Ogniowych ITB 

30. Raport z badań w zakresie odporności ogniowej drzwi drewnianych, dwuskrzydłowych, 

przeszklonych, rozwieranych typu BEM5 EI60 - praca nr LP-771.3/08 - Zakład Badań 

Ogniowych ITB 

31. Badania i klasyfikacja drzwi wewnętrznych mcr DREW PLUS EI30 DP-1 w zakresie 

odporności na włamanie wg PN-ENV 1627:2006 – praca nr 0990/10/R23NK – Zakład 

Konstrukcji i Elementów Budowlanych ITB 

 



 

 AT-15-8563/2011 str. 48/81 

 

 

RYSUNKI 

 

1. Drzwi jedno- i dwuskrzydłowe systemu mcr DREW – widoki ogólne .......................................... 50 

2. Drzwi z doświetlami i naświetlami typów mcr mcr DREW- WW i mcr DREW-WL 

 - widoki ogólne ............................................................................................................................ 51 

3. Drzwi typu mcr DREW PLUS i mcr DREW AKUSTIK – przekroje pionowe ................................ 52 

4. Drzwi przeszklone typu mcr DREW PLUS - przekroje pionowe .................................................. 53 

5. Drzwi jednoskrzydłowe typów mcr DREW PLUS i mcr DREW AKUSTIK - przekroje poziome ... 54 

6. Drzwi dwuskrzydłowe typów mcr DREW PLUS i mcr DREW AKUSTIK - przekroje poziome ..... 55 

7. Drzwi przeszklone typu mcr DREW PLUS – przekroje poziome ................................................. 56 

8. Drzwi typu mcr DREW PLUS z panelem pełnym – przekroje pionowe ....................................... 57 

9. Drzwi typu mcr DREW PLUS – osadzanie przeszkleń (wariant I) ............................................... 58 

10. Wypełnienia drzwi typów mcr DREW PLUS i mcr DREW AKUSTIK…………………………. .... 59 

11. Drzwi typów mcr DREW–WL i mcr DREW–WW - przekroje pionowe. ...................................... 60 

12. Drzwi typów mcr DREW-WW i mcr DREW-WL - przekroje poziome ........................................ 61 

13. Wypełnienia drzwi typu mcr DREW-WW. .................................................................................. 62 

14. Wypełnienia drzwi typu mcr DREW-WL .................................................................................... 63 

15. Drzwi przesuwne mcr DREW-WL/PZ-11 – widoki ogólne ......................................................... 64 

16. Drzwi przesuwne mcr DREW WL/PZ-11 - widok i przekroje ..................................................... 65 

17. Drzwi mcr DREW-WW ze skrzydłem zlicowanym z ościeżnicą - widok i przekroje ................... 66 

18. Drzwi mcr DREW-WW i mcr DREW-WL z naświetlem nieprzeziernym .................................... 66 

19. Drzwi typów mcr DREW-WW i mcr DREW-WL z naświetlami i doświetlami bocznymi – 

 widoki .......................................................................................................................................... 67 

20. Przekroje drzwi typów mcr DREW-WW i mcr DREW-WL - z ościeżnicą drewnianą 

 oraz z naświetlami i doświetlami bocznymi ................................................................................. 68 

21. Przekroje drzwi typów mcr DREW-WW i mcr DREW-WL - z ościeżnicą stalową 

 oraz z naświetlami i doświetlami bocznymi ................................................................................. 69 

22. Przekroje ościeżnic drewnianych drzwi systemu mcr DREW z uszczelką KDA 7T 

 lub S 6512/O ............................................................................................................................... 70 

23.Montaż ościeżnic drewnianych drzwi systemu mcr DREW …. ................................................... 71 

24. Przekroje ościeżnic stalowych drzwi systemu mcr DREW ........................................................ 72 

25. Montaż ościeżnic stalowych drzwi systemu mcr DREW PLUS i mcr DREW AKUSTIK …........ 73  

26. Warianty rozwiązań dolnej krawędzi skrzydła drzwi systemu mcr DREW ................................. 74 

27. Detal A - przekroje sposobów wykończenia krawędzi skrzydeł drzwiowych ............................. 75 

28. Detal B - warianty rozwiązań styku skrzydeł drzwi dwuskrzydłowych systemu mcr DREW.. .... 75 

29. Przekrój poziomy przez zamykacz kryty w drzwiach mcr DREW PLUS…………………….. ..... 76 

30. Segment przegrody stałej typu mcr DREW SGM BO - widok i przekroje.. ................................ 77 



 

 AT-15-8563/2011 str. 49/81 

 

 

31. Segment przegrody stałej typu mcr DREW SGM BO – przykłady ............................................. 78 

32. Segment przegrody stałej typu mcr DREW SGM EI30 – widok i przekroje ............................... 79 

33. Segment przegrody stałej typu mcr DREW SGM EI60 – widok i przekroje ............................... 80 

34. Schemat obciążenia skrzydła drzwi przesuwnych siłą działającą prostopadle 

 do płaszczyzny skrzydła ............................................................................................................. 81 

35. Schemat badania skrzydła drzwi przesuwnych na uderzenia ciałem miękkim i ciężkim ........... 81 



 

 AT-15-8563/2011 str. 50/81 

 

              a) pełne 
 

 
 

b) przeszklone 
 

  

 

Rys. 1. Drzwi jedno- i dwuskrzydłowe systemu mcr DREW – widoki ogólne 
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Rys. 2. Drzwi z doświetlami i nadświetlami typów mcr DREW- WW i mcr DREW-WL – widoki 

  ogólne 
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a) mcr DREW 
PLUS EI30 

b) mcr DREW 
    PLUS EI60 
 

c) mcr DREW 
AKUSTIK EI30 

c) mcr DREW 
AKUSTIK EI60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 3. Drzwi typu mcr DREW PLUS i mcr DREW AKUSTIK – przekroje pionowe 
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a) mcr DREW PLUS EI30 b) mcr DREW PLUS EI60 

 

 

 

 

 

Rys. 4. Drzwi przeszklone typu mcr DREW PLUS - przekroje pionowe 
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a) mcr DREW PLUS EI30 

 

 

 

Rys. 5. Drzwi jednoskrzydłowe typów mcr DREW PLUS 

 i mcr DREW AKUSTIK - przekroje poziome 

 

 
b) mcr DREW PLUS EI60 

 
c) mcr DREW AKUSTIK EI30 

 
d) mcr DREW AKUSTIK EI60 
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 a) mcr DREW PLUS EI30 

 

 

Rys. 6. Drzwi dwuskrzydłowe typów mcr DREW PLUS 

 i mcr DREW AKUSTIK - przekroje poziome 

 

 
bb) mcr DREW PLUS EI60 

 
c) mcr DREW AKUSTIK EI30 

 
d) mcr DREW AKUSTIK EI60 
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a) jednoskrzydłowe mcr DREW PLUS EI30 

 

b) jednoskrzydłowe mcr DREW PLUS EI60 

 

c) dwuskrzydłowe mcr DREW PLUS EI30 

 

d) dwuskrzydłowe mcr DREW PLUS EI60 

 

 

 

 

Rys. 7. Drzwi przeszklone typu mcr DREW PLUS – przekroje poziome 
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Rys. 8. Drzwi typu mcr DREW PLUS z panelem pełnym – przekroje pionowe 

Drzwi typu mcr DREW PLUS EI30 Drzwi typu mcr DREW PLUS EI60 
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1- skrzydło drzwi, 2- doklejka drewniana, 3 –uszczelka pęczniejąca, 4 – silikon ognioodporny, 

5 –listwa przyszybowa, 6 – szyba, 7- wkręt stalowy, 8 - kątownik 

 

 
Rys. 9. Drzwi typu mcr DREW PLUS – osadzanie przeszkleń (wariant I) 
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a) mcr DREW PLUS EI30 

 

b) mcr DREW PLUS EI60 

 

 

c) mcr DREW AKUSTIK EI30 

 

d) mcr DREW AKUSTIK EI60 

 

 

 

Rys. 10. Wypełnienia drzwi typów mcr DREW PLUS i mcr DREW AKUSTIK 
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mcr DREW–WL      mcr DREW–WW 

 

        a) pełne       b) przeszklone        c) pełne    d) przeszklone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 11. Drzwi typów mcr DREW–WL i mcr DREW–WW - przekroje pionowe 
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a) jednoskrzydłowe pełne 

 

 

 

 

 

 

 

b) jednoskrzydłowe przeszklone 

 

 

 

c) dwuskrzydłowe pełne 

 

 

d) dwuskrzydłowe przeszklone 

 

 

 

Rys. 12. Drzwi typów mcr DREW-WW i mcr DREW-WL - przekroje poziome
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mcr DREW-WW 00-01 mcr DREW-WW 00-02 mcr DREW-WW 00-03 

 

mcr DREW-WW 00-04 mcr DREW-WW 00-05 mcr DREW-WW 00-06 

  

mcr DREW-WW 00-07 mcr DREW-WW 00-08 

 

  

mcr DREW-WW 00-09 mcr DREW-WW 00-10 

 

 

Rys. 13. Wypełnienia drzwi typu mcr DREW-WW 
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mcr DREW-WL/UN-1 
mcr DREW-WL/RT7-2 

mcr DREW-WL/RT7-3 
mcr DREW-WL/HA-4 

 
 

 

 

mcr DREW-WL/PM-5 mcr DREW-WL/VL-6 mcr DREW-WL/AN-7 

 
 

mcr DREW-WL/KT-8 mcr DREW-WL/PP-9 

  

mcr DREW-WL/RO-10 mcr DREW-WL/CP-12 

 

 
 

 

Rys. 14. Wypełnienia drzwi typu mcr DREW-WL 
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Rys. 15. Drzwi przesuwne mcr DREW-WL/PZ-11 – widoki ogólne 
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Rys. 16. Drzwi przesuwne mcr DREW WL/PZ-11 - widok i przekroje 
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B - B      A - A 

 

 

Rys. 17. Drzwi mcr DREW-WW ze skrzydłem zlicowanym z ościeżnicą - widok i przekroje 

                A - A 

 

Rys. 18. Drzwi mcr DREW-WW i mcr DREW-WL z naświetlem nieprzeziernym 
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Rys. 19. Drzwi typów mcr DREW-WW i mcr DREW-WL z naświetlami 

 i doświetlami bocznymi – widoki 
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A - A 

Wariant I Wariant II 

 

B - B 
Wariant I Wariant II 

 

 

C - C
Wariant I Wariant II 

  
 

Rys. 20. Przekroje drzwi typów mcr DREW-WW i mcr DREW-WWL - z ościeżnicą drewnianą 

 oraz z naświetlami i doświetlami bocznymi 
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A - A 

 

B - B 

Wariant I Wariant II 

  

C - C 

Wariant I Wariant II 

  
Rys. 21. Przekroje drzwi typów mcr DREW-WW i mcr DREW-WWL - z ościeżnicą stalową 

oraz z naświetlami i doświetlami bocznymi 
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mcr DREW-WW i mcr DREW-WL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 22. Przekroje ościeżnic drewnianych drzwi systemu mcr DREW z uszczelką KDA 7T lub S 6512/O 

 

 
 

mcr DREW PLUS EI30 

 
 

mcr DREW PLUS EI60, mcr DREW AKUSTIK EI30 i mcr DREW AKUSTIK EI60
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mcr DREW PLUS EI30 i mcr DREW AKUSTIK EI30 

 

mcr DREW PLUS EI60 i mcr DREW AKUSTIK EI60 

 
1- pianka ognioodporna, 2- płyta GKF, 3- wełna mineralna lub pianka ognioodporna ( tylko dla drzwi 

    z odpornością EI 30), 4- wkręt stalowy, 5- ceownik stalowy, 6- ościeżnica drewniana, 7- ściana, 

8- kotwa rozprężna, 9- kątownik, 10- listwa maskująca 

 

Rys. 23. Montaż ościeżnic drewnianych drzwi systemu mcr DREW PLUS i DREW AKUSTIK
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mcr DREW-WW i mcr DREW-WL 

 
 

 

mcr DREW PLUS EI30 

 
 

 

mcr DREW PLUS EI60, mcr DREW AKUSTIK EI30 i mcr DREW AKUSTIK EI60 

 
 

 

 

 

 

 

Rys. 24. Przekroje ościeżnic stalowych drzwi systemu mcr DREW 
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mcr DREW PLUS EI30 i mcr DREW AKUSTIK EI30 

 
mcr DREW PLUS EI60 i mcr DREW AKUSTIK EI60 

 

1- zaprawa murarska, 2- ściana, 3- kotew rozprężna, 4- ościeżnica stalowa, 5- płyta GKF 

6- wełna mineralna, 7- wkręt stalowy, 8- ceownik 

Rys. 25. Montaż ościeżnic stalowych drzwi systemu mcr DREW PLUS i mcr DREW AKUSTIK 
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Rys. 26. Warianty rozwiązań dolnej krawędzi skrzydła drzwi systemu mcr DREW 

 

 

 

 

 

 

Rys. 27. Detal A - przekroje sposobów wykończenia krawędzi skrzydeł drzwiowych 
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mcr DREW-WW i mcr DREW-WL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 28. Detal B - warianty rozwiązań styku skrzydeł drzwi dwuskrzydłowych systemu mcr DREW 

 

 

mcr DREW PLUS EI30 i mcr DREW AKUSTIK EI30 

 

 

mcr DREW PLUS EI60 

 

 

mcr DREW AKUSTIK EI60 
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Rys. 29. Przekrój poziomy przez zamykacz kryty w drzwiach mcr DREW PLUS 
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1 – rama, 

2 – listwa zamykająca, 

3 – panel stały, 

4- szkło bezpieczne 

 

 

 

 

 

Rys. 30. Segment przegrody stałej typu mcr DREW SGM BO - widok i przekroje 
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Rys. 31. Segment przegrody stałej typu mcr DREW SGM BO – przykłady 
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1 – rama z fryzu świerkowego, 

2 – płyta MDF gr. 5 mm, 

3 – szkło przeciwpożarowe, 

4 – listwa dębowa zamykająca, 

5 - uszczelka pęczniejąca 10 x 2 mm, 

6 - klej klasy D3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 32 Segment przegrody stałej typu mcr DREW SGM EI30 – widok i przekroje 
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1 – szkło przeciwpożarowe, 

2 – cięty fornir dębowy gr. 4 mm, 

3 – rama z fryzu świerkowego, 

4 – profil stalowy „L” 26 x 10 x 1 mm, 

5 - listwa zamykająca 

 

 

 

 

Rys. 33. Segment przegrody stałej typu mcr DREW SGM EI60 – widok i przekroje 
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Rys. 34. Schemat obciążenia skrzydła drzwi przesuwnych siłą 

 działającą prostopadle do płaszczyzny skrzydła 

 

 

 
 

 

Rys. 35. Schemat badania skrzydła drzwi przesuwnych na uderzenia ciałem miękkim i ciężkim 



 

 

Aneks nr 1 do Aprobaty Technicznej ITB AT-15-8563/2011 zawiera 3 strony 
 

 

 
Seria: APROBATY TECHNICZNE 

Egzemplarz archiwalny 

ANEKS nr 1 
DO APROBATY TECHNICZNEJ ITB 

AT-15-8563/2011 
 
 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie 
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (DzU 
Nr 249, poz. 2497), na wniosek firmy: 

 
 

MERCOR SA 
ul. Grzegorza z Sanoka 2, 80-408 Gdańsk 

 
 

do Aprobaty Technicznej ITB AT-15-8563/2011 
stwierdzającej przydatność do stosowania w budownictwie wyrobów pod nazwą: 

DREWNIANE DRZWI, KLAPY  
I SEGEMENTY PRZEGRÓD STAŁYCH SYSTEMU 

mcr DREW 

wprowadza się zmiany wyszczególnione na stronach 2 i 3 Aneksu. 

 

 

 

 

 

 

Warszawa, 03 listopada 2011 r.

D Y R E K T O R 
Instytutu Techniki Budowlanej 

Marek Kaproń 



 Aneks nr 1 do AT-15-8563/2011 str. 2/3 

 

1. Zmienia się zapis w akapicie pierwszym na str. 7/81 Aprobaty Technicznej ITB AT-15-8563/ 

2011 z: 

Drzwi mcr DREW PLUS EI30 mogą mieć nadświetle nieprzezierne, o wysokości nie 

większej niż 800 mm. 

na: 

Drzwi mcr DREW PLUS EI30 mogą mieć nadświetle nieprzezierne wysokości nie 

większej niż 2000 mm. 

 

2. Zmienia się zapis w podpunkcie drugim akapitu drugiego na str. 7/81 Aprobaty Technicznej z: 

- drewniane, o przekroju nie mniejszym niż 44 x 102 mm i zgodne z rys. 26, wykonywane  

z litego lub klejonego warstwowo drewna iglastego gęstości nie mniejszej niż 350 kg/m3 

lub liściastego gęstości nie mniejszej niż 400 kg/m3, albo wykonywane z płyt wiórowych 

typu P2 gęstości nie mniejszej niż 350 kg/m3 – w przypadku drzwi z wypełnieniem wg 

wariantu III; ościeżnice drewniane mogą być wyposażone dodatkowo w maskownice 

tworzące ościeżnicę obejmującą, opaski lub ćwierćwałki maskujące. 

na: 

- drewniane, o przekroju nie mniejszym niż 24 x 102 mm i zgodne z rys. 22, wykonywane  

z litego lub klejonego warstwowo drewna iglastego gęstości nie mniejszej niż 350 kg/m3 

lub liściastego gęstości nie mniejszej niż 400 kg/m3, albo wykonywane z płyt wiórowych 

typu P2 gęstości nie mniejszej niż 350 kg/m3 – w przypadku drzwi z wypełnieniem wg 

wariantu III; ościeżnice drewniane mogą być wyposażone dodatkowo w maskownice 

tworzące ościeżnicę obejmującą, opaski lub ćwierćwałki maskujące. 

 

3. Zmienia się zapis w akapicie drugim na str. 13/81 Aprobaty Technicznej z: 

Drzwi mcr DREW PLUS EI60 mogą mieć nadświetle nieprzezierne wysokości nie 

większej niż 800 mm. 

na: 

Drzwi mcr DREW PLUS EI60 mogą mieć nadświetle nieprzezierne wysokości nie 

większej niż 2000 mm. 

 

4. Zmienia się zapis w podpunkcie drugim akapitu trzeciego na str. 13/81 Aprobaty Technicznej 

z: 

- drewniane, o przekroju nie mniejszym niż 44 x 102 mm i zgodne z rys. 22, wykonywane  

z litego lub klejonego warstwowo drewna iglastego gęstości nie mniejszej niż 350 kg/m3 

lub liściastego gęstości nie mniejszej niż 400 kg/m3, albo wykonywane z płyt typu  

ANTIVLAM o gęstości 860 kg/m3 i grubości 16 mm – w przypadku drzwi z wypełnieniem 



 Aneks nr 1 do AT-15-8563/2011 str. 3/3 
 

wg wariantu II i III; ościeżnice drewniane mogą być wyposażone dodatkowo w mas-

kownice tworzące ościeżnicę obejmującą, opaski lub ćwierćwałki maskujące. 

na: 

- drewniane o przekroju nie mniejszym niż 24 x 102 mm i zgodne z rys. 22, wykonywane  

z litego lub klejonego warstwowo drewna iglastego gęstości nie mniejszej niż 350 kg/m3 

lub liściastego gęstości nie mniejszej niż 400 kg/m3, albo wykonywane z płyt typu 

ANTIVLAM o gęstości 860 kg/m3 i grubości 16 mm – w przypadku drzwi z wypełnieniem 

wg wariantu II i III; ościeżnice drewniane mogą być wyposażone dodatkowo w mas-

kownice tworzące ościeżnicę obejmującą, opaski lub ćwierćwałki maskujące. 

 

5. Dopisuje się w p. Raporty z badań i oceny poz. 32: 

32. Raport z badań nr LP03-0990/10/R26NP – Zakład Badań Ogniowych ITB 

 

KONIEC 

 



 

    Aneks nr 2 do Aprobaty Technicznej ITB AT-15-8563/2011 zawiera 2 strony 
 

 
Seria: APROBATY TECHNICZNE  
 

 

ANEKS NR 2 
DO APROBATY TECHNICZNEJ ITB  

AT-15-8563/2011 
 
 

 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie 
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 
249, poz. 2497), na wniosek firmy:  
 

MERCOR SA 

ul. Grzegorza z Sanoka 2, 80-408 Gdańsk  
 

do Aprobaty Technicznej AT-15-8563/2011 
stwierdzającej przydatność do stosowania w budownictwie wyrobów pod nazwą: 

 
 

Drewniane drzwi, klapy i  
segmenty przegród stałych systemu  

mcr DREW 
 

 
wprowadza się zmiany wyszczególnione na stronie 2 Aneksu. 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

Warszawa, 16 lipca 2013 r. 

D Y R E K T O R 
z up. 

Zastępca Dyrektora  
ds. Współpracy z Gospodarką 

 
 
 

Marek Kaproń 



                    ® 
       Aneks nr 2 do AT-15-8563/2011                                              2/2  

   

1. Do Aprobaty AT-15-8563/2011 wprowadza się drugiego Wnioskodawcę: 
 

MERCOR HD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. 

ul. Grzegorza z Sanoka 2, 80-408 Gdańsk 
 

2. Zapis w p. 1 zmienia się z: 
 
 „Przedmiotem niniejszej Aprobaty Technicznej ITB są drewniane drzwi, klapy i 

segmenty przegród stałych systemu mcr DREW, wykonywane przez producentów 

należących do firmy MERCOR SA, mającej siedzibę w Gdańsku przy ul. Grzegorza z 

Sanoka 2.” 

na: 
 

 „Przedmiotem niniejszej Aprobaty Technicznej ITB są drewniane drzwi, klapy i 

segmenty przegród stałych systemu mcr DREW, wykonywane przez producentów 

należących do firm MERCOR SA i MERCOR HD Spółka z ograniczoną odpo-

wiedzialnością S.K.A, mających siedzibę w Gdańsku przy ul. Grzegorza z Sanoka 2.” 
 

 

KONIEC  
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