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Opis techniczny 
 
 
 
1. OPIS KONSTRUKCJI 
 
System cianek przeciwpo arowych MB-78EI s u y do wykonywania wewn trznych lub zewn trznych przegród 
przeciwpo arowych z drzwiami jedno i dwuskrzyd owymi oraz oknami technicznymi o klasie odporno ci 
ogniowej EW15, EW30, EI15, EI30, EI45, EI60 lub EI90, wed ug normy PN-EN 13501-2+A1:2010. System jest 
sklasyfikowany jako nierozprzestrzeniaj cy ognia (NRO). W ramach systemu mo na równie  uzyska  
konstrukcje dymoszczelne. 
Stosowanie przeszklonych przegród przeciwpo arowych w budownictwie powinno odbywa  si  na podstawie 
dokumentacji technicznej obiektu, opracowanej zgodnie z Aprobat  Techniczn  ITB, obowi zuj cymi normami  
i przepisami. 
Konstrukcja systemu oparta jest o profile aluminiowe z przek adk  termiczn . G boko  konstrukcyjna 
kszta towników wynosi: 78 mm. 
System MB-78EI charakteryzuje si  niskimi warto ciami wspó czynnika przenikania ciep a Uf dzi ki 
zastosowaniu specjalnych profilowanych przek adek termicznych o szeroko ci 34 mm i uszczelek. 
W komory wewn trzne profili jak i w przestrzenie izolacyjne mi dzy profilami, w zale no ci od wymaganej klasy  
odporno ci ogniowej, wprowadza si  elementy izolacji ogniowej GKF lub CI. 

czenia profili wykonuje si  przy minimalnej obróbce z wykorzystaniem dostarczanych aluminiowych czników 

oraz akcesoriów dodatkowych. Po czenia naro nikowe typu „L”, wykonywane s  poprzez ci cie pod k tem 45  
ko ców profili o cie nic lub skrzyde  oraz zagniatanie lub ko kowanie i klejenie ich (za pomoc  kleju  

2-sk adnikowego CORALGLUE ) do aluminiowych naro ników wsuni tych w wewn trzne komory profili. 
Po czenia poprzeczne typu „T”, wykonywane s  za pomoc  ko kowania przewi zek z wsuni tymi cznikami 

oraz przy u yciu klejenia klejem CORALGLUE . 
Szyby lub inne wype nienia osadzone s  w uchwytach stalowych z przyklejonymi uszczelkami ceramicznymi, 
natomiast maskowane s  listwami przyszybowymi oraz uszczelkami z EPDM. Taki sposób montowania 
wype nie  pozwala na wymian  uszkodzonych szyb oraz gwarantuje dobr  szczelno  na przenikanie wody 
opadowej. System umo liwia zaszklenie wszystkich typowych szyb ognioodpornych ró nych klas (grubo  
wype nie  w zale no ci od wariantu uchwytów od 6 do 49 mm lub od 8 do 49 mm). Klocki podszybowe 
wykonane s  z materia u ognioodpornego. 
Ka da konstrukcja zabudowy zewn trznej systemu MB-78EI musi posiada  efektywny system odprowadzania 
wody i wentylacji z komory szybowej. Obróbka i schemat umiejscowienia otworów wentylacyjno-drena owych 
pokazane s  na stronach w dziale - Obróbka. 
Przeprowadzone badania dowiod y, e wyroby wykonane z tego systemu charakteryzuj  si  równie  bardzo 
dobr  izolacyjno ci  akustyczn . 
Maksymalna wysoko  cianek wynosi 4 m, a drzwi 2,5 m. 

System cianek przeciwpo arowych jest w du ym stopniu kompatybilny z systemami MB-45, MB-59S, MB-60, 
MB-70, MB-78EI DPA i MB-118EI (wiele wspólnych kszta towników, detali, oku , obróbek, itd.). 
 
Ka da konstrukcja wykonana z elementów systemu MB-78EI musi posiada  dopuszczenie do 
stosowania zgodnie z przepisami obowi zuj cymi w danym kraju, w którym jest zamontowana. 
Dokument odniesienia (np. Aprobata Techniczna), który producent wykorzystuje do deklarowania 
zgodno ci przy wprowadzaniu wyrobu ppo . do sprzeda y ci le okre la zakres dopuszczonych  
w danym kraju konstrukcji, w tym rozwi za  szczegó owych. Tylko rozwi zania przedstawione w tym 
dokumencie mog  by  zastosowane w produkcji wyrobu. 
W Polsce dokumentem takim jest Aprobata Techniczna ITB. 
 
UWAGA: 
Wszelkie prawa do niniejszej publikacji oraz prawa do wzorów u ytkowych w niej przedstawionych 
przys uguj  firmie ALUPROF S.A. i podlegaj  ochronie stosownie do przepisów o ochronie wzorów 
u ytkowych i praw autorskich. 
ALUPROF S.A. zastrzega sobie prawo dokonywania zmian i uzupe nie  w celu dalszego rozwoju 
systemu i sta ego podnoszenia poziomu technicznego. Przedstawiona publikacja nie mo e by  
powielana i kopiowana w jakiejkolwiek formie bez pisemnego zezwolenia firmy ALUPROF S.A. 
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2. OPIS TECHNICZNY SUROWCÓW I MATERIA ÓW 
 
2.1. KSZTA TOWNIKI ALUMINIOWE 
Kszta towniki aluminiowe (o cie nice, skrzyd a, przewi zki, s upki, listwy i inne) s  wykonywane w procesie 
przeróbki plastycznej ze stopu aluminium EN AW-6060 lub EN AW-6063 wg PN-EN 573-3, stan T66 lub T6 wg 
PN-EN 515 lub ze stopu AlMgSi0,5 F22 wg DIN 1725 T.1. Kszta towniki spe niaj  wymagania okre lone w PN-
EN 755-1. 
W asno ci mechaniczne kszta towników zgodne s  z PN-EN 755-2.  
Odchy ki wymiarowe kszta towników wg PN-EN 12020-2. 
 
Powierzchnie kszta towników powinny by  wyko czone pow okami anodowymi lub pow okami proszkowymi 
poliestrowymi, stosowanymi jako zabezpieczenie przed korozj . 
Pow oki anodowe powinny spe nia  nast puj ce wymagania: 

 grubo  warstwy oznaczana wg PN-EN ISO 2360 lub PN-EN ISO 2808 – min. 20 m, 
 wygl d zewn trzny zgodny z PN-EN 12373-1, 
 stopie  uszczelnienia pow oki wg PN-EN 12373-1, warto  admitancji mniejsza ni  20 S, 
 odporno  pow oki na korozj  wg PN-76/H-04606/03.  

Pow oki poliestrowe proszkowe: 
 grubo  warstwy oznaczana wg PN-EN ISO 2360 lub PN-EN ISO 2808 - 75 15 m, 
 twardo  wzgl dna wg PN-EN ISO 1522 – min. 0,7, 
 odporno  na odrywanie od pod o a wg PN-EN ISO 2409 – stopie  0, 
 odporno  na dzia anie mg y solnej wg PN-EN ISO 9227, 
 odporno  na dzia anie cieczy wg PN-EN ISO 2812. 

Do wyboru jest ponad 180 kolorów lakieru wg oznacze  RAL. 
 
2.2. PRZEK ADKI TERMICZNE 
Przek adki termiczne wykonane s  w postaci pasów z poliamidu wzmocnionego w óknem szklanym 
PA 6,6 GF25 wg DIN 16941 T.2 (posiadaj  certyfikat producenta). 
Przek adki termiczne charakteryzuj  si  bardzo du  wytrzyma o ci , oraz rozszerzalno ci  ciepln  zbli on  do 
aluminium, co wyklucza deformacj  z cza i zapobiega rozrywaniu z cz na granicy poliamid-aluminium przy 
du ych zmianach temperatur na elewacji budynków podczas normalnej eksploatacji. 
W a ciwy sposób zagniatania przek adki termicznej gwarantuje przewidzian  w normach wytrzyma o  profilu 
zespolonego.  
 
2.3. ELEMENTY IZOLACJI OGNIOWEJ 
Elementy wype niaj ce wykonane s  z p yt gipsowo-kartonowych GKF lub zamiennie wk adów ch odz cych CI 
oraz p yt silikatowo-cementowych. Paski p czniej ce, ognioodporne ci te s  z p yt lub dostarczane w rolkach. 
Elementy te wykonywane s  wg obowi zuj cych norm i aprobat technicznych. 
 
2.4. USZCZELKI 
Uszczelki przyszybowe i przymykowe s  wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM wg DIN7863 i normy 
wykonawczej wg DIN7715 E2 lub ISO3302-1. Uszczelki czy si  ze sob  w procesie klejenia. Pomi dzy szyb , 
a uchwytami stalowymi montowane s  uszczelki ceramiczne. 
 
2.5. SZYBY 
Pola przezroczyste s  szklone specjalnymi szybami, dobieranymi w taki sposób, aby zabudowa spe nia a 
wymagania odpowiedniej klasy odporno ci ogniowej EW15, EW30, EI15, EI30, EI45, EI60 lub EI90, normy 
cieplnej oraz w zakresie ochrony przeciwd wi kowej pomieszcze . 
Szyby drzwi, okien technicznych i cianek o klasie odporno ci ogniowej EW15 i EW30 mog  by  wykonywane z 
nast puj cych rodzajów szk a: 
 Contraflam – pojedyncze lub zespolone do zastosowa  wewn trznych lub zewn trznych o gr. min. 13 mm, 

 
Szyby drzwi, okien technicznych i cianek o klasie odporno ci ogniowej EI15 mog  by  wykonywane z 
nast puj cych rodzajów szk a: 
 Pyrobel – pojedyncze lub zespolone do zastosowa  wewn trznych lub zewn trznych o gr. min. 9,3 mm, 
 Swissflam – pojedyncze lub zespolone do zastosowa  wewn trznych lub zewn trznych o gr. min. 14 mm, 
 Contraflam – pojedyncze lub zespolone do zastosowa  wewn trznych lub zewn trznych o gr. min. 13 mm, 
 Polflam - pojedyncze lub zespolone do zastosowa  wewn trznych lub zewn trznych o gr. min. 21 mm. 
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Szyby drzwi, okien technicznych i cianek o klasie odporno ci ogniowej EI30 mog  by  wykonywane z 
nast puj cych rodzajów szk a: 

 Contraflam – pojedyncze lub zespolone do zastosowa  wewn trznych lub zewn trznych o gr. min. 16 mm, 
 Swissflam – pojedyncze lub zespolone do zastosowa  wewn trznych lub zewn trznych o gr. min. 17 mm, 
 Fireswiss – pojedyncze lub zespolone do zastosowa  wewn trznych lub zewn trznych o gr. min. 15 mm, 
 Pyrostop – pojedyncze lub zespolone do zastosowa  wewn trznych lub zewn trznych o gr. min. 15 mm, 
 Pyrobel – pojedyncze lub zespolone do zastosowa  wewn trznych lub zewn trznych o gr. min. 17,3 mm, 
 Promaglas – pojedyncze lub zespolone do zastosowa  wewn trznych lub zewn trznych o gr. min. 17 mm, 
 Pyranova – pojedyncze lub zespolone do zastosowa  wewn trznych lub zewn trznych o gr. min. 15 mm, 
 Polflam – pojedyncze lub zespolone do zastosowa  wewn trznych lub zewn trznych o gr. min. 25 mm. 

 
Szyby drzwi, okien technicznych i cianek o klasie odporno ci ogniowej EI45 mog  by  wykonywane z 
nast puj cych rodzajów szk a: 
 Pyrobel – pojedyncze lub zespolone do zastosowa  wewn trznych lub zewn trznych o gr. min. 17,4 mm. 

 
Szyby drzwi, okien technicznych i cianek o klasie odporno ci ogniowej EI60 mog  by  wykonywane z 
nast puj cych rodzajów szk a: 
 Contraflam – pojedyncze lub zespolone do zastosowa  wewn trznych lub zewn trznych o gr. min. 25 mm, 
 Swissflam – pojedyncze lub zespolone do zastosowa  wewn trznych lub zewn trznych o gr. min. 25 mm, 
 Pyrostop – pojedyncze lub zespolone do zastosowa  wewn trznych lub zewn trznych o gr. min. 23 mm, 
 Fireswiss – pojedyncze lub zespolone do zastosowa  wewn trznych lub zewn trznych o gr. min. 23 mm, 
 Pyrobel – pojedyncze lub zespolone do zastosowa  wewn trznych lub zewn trznych o gr. min. 26,6 mm, 
 Promaglas – pojedyncze lub zespolone do zastosowa  wewn trznych lub zewn trznych o gr. min. 25 mm, 
 Pyranova – pojedyncze lub zespolone do zastosowa  wewn trznych lub zewn trznych o gr. min. 23 mm, 
 Polflam – pojedyncze lub zespolone do zastosowa  wewn trznych lub zewn trznych o gr. min. 32 mm. 

 
Szyby drzwi, okien technicznych i cianek o klasie odporno ci ogniowej EI90 mog  by  wykonywane z 
nast puj cych rodzajów szk a: 
 Contraflam – pojedyncze lub zespolone do zastosowa  wewn trznych lub zewn trznych o gr. min. 36 mm, 
 Pyrostop – pojedyncze lub zespolone do zastosowa  wewn trznych lub zewn trznych o gr. min. 37 mm, 
 Pyrobel – pojedyncze lub zespolone do zastosowa  wewn trznych lub zewn trznych o gr. min. 35 mm, 

 
 
2.6. WYPE NIENIA CZ CI NIEPRZEZROCZYSTYCH 
Wype nienia cz ci nieprzezroczystych s  elementami warstwowymi w nast puj cych zestawieniach: 
Drzwi, okna techniczne i cianki o klasie EI15: 
 element warstwowy, wykonany z p yty GKF o grubo ci 12,5 mm, obustronnie ob o onej blach  aluminiow  

(anodowan  lub lakierowan ) o grubo ci 1,5 ÷ 3 mm lub stalowa (nierdzewn  lub lakierowan ) o grubo ci 
0,8 ÷ 1,25 mm, 

 element warstwowy, wykonany z p yty Promatect H o grubo ci 10 mm, obustronnie ob o onej blach  
aluminiow  (anodowan  lub lakierowan ) o grubo ci 1,5 ÷ 3 mm lub stalowa (nierdzewn  lub lakierowan ) 
o grubo ci 0,8 ÷ 1,25 mm lub szyb  ze szk a hartowanego o grubo ci min. 6 mm. 

 
Drzwi, okna techniczne i cianki o klasie EI30: 
 element warstwowy, wykonany z p yty GKF o grubo ci 15 mm lub dwóch p yt 12,5 mm, obustronnie 

ob o onych blach  aluminiow  (anodowan  lub lakierowan ) o grubo ci 1,5 ÷ 3 mm lub stalowa 
(nierdzewn  lub lakierowan ) o grubo ci 0,8 ÷ 1,25 mm, 

 element warstwowy, wykonany z dwóch p yt Promatect H o grubo ci 12 mm ka da, obustronnie ob o onych 
blach  aluminiow  (anodowan  lub lakierowan ) o grubo ci 1,5 ÷ 3 mm lub stalow  (nierdzewn  lub 
lakierowan ) o grubo ci 0,8 ÷ 1,25 mm lub szyb  ze szk a hartowanego o grubo ci min. 6 mm. 

 
Drzwi, okna techniczne i cianki o klasie EI45 lub EI60: 
 element warstwowy, wykonany z dwóch p yt GKF o grubo ci 15 mm ka da lub trzech p yt 12,5 mm, 

obustronnie ob o onych blach  aluminiow  (anodowan  lub lakierowan ) o grubo ci 1,5 ÷ 3 mm lub 
stalowa (nierdzewn  lub lakierowan ) o grubo ci 0,8 ÷ 1,25 mm, 

 element warstwowy, wykonany z trzech p yt Promatect H o grubo ci 12 mm lub dwóch p yt Promatect  H  
o grubo ci 15 mm, obustronnie ob o onych blach  aluminiow  (anodowan  lub lakierowan ) o grubo ci  
1,5 ÷ 3 mm lub stalowa (nierdzewn  lub lakierowan ) o grubo ci 0,8 ÷ 1,25 mm lub szyb  ze szk a 
hartowanego o grubo ci min. 6 mm. 
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Drzwi, okna techniczne i cianki o klasie EI90: 

 element warstwowy, wykonany z dwóch p yt GKF o grubo ci 15 mm ka da i jednej p yty 12,5 mm, 
obustronnie ob o onych blach  stalow  (nierdzewn  lub lakierowan ) o grubo ci 0,8 ÷ 1,25 mm, 

 element warstwowy, wykonany z dwóch p yt Promatect H o grubo ci 15 mm i jednej p yty 12 mm, 
obustronnie ob o onych blach  stalow  (nierdzewn  lub lakierowan ) o grubo ci 0,8 ÷ 1,25 mm. 

W wype nieniach nieprzezroczystych stosowanych w zabudowach zewn trznych w celu podwy szenia izolacyj-
no ci termicznej mo na wewn trz dodatkowo stosowa  warstw  we ny mineralnej o g sto ci min. 70 kg/m

3
. 

 
2.7. ELEMENTY Z CZNE 
Elementy z czne (wkr ty samogwintuj ce, ruby, nity, nakr tki, podk adki) stosowane do wykonywania 
po cze , s  wykonane ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej wg norm przywo anych w dokumentacji 
systemowej. 
 
2.8. OKUCIA 
Okucia powinny by  mocowane do kszta towników drzwi i okien technicznych zgodnie z dokumentacj  
systemow  lub dokumentacj  producenta okucia. Typy oku  powinny by  dostosowane do ci aru w asnego 
skrzyde , obci e  eksploatacyjnych i gabarytów skrzyde . Wszystkie okucia montowane w systemie MB-78EI 
musz  posiada  dopuszczenie do stosowania w odpowiednich konstrukcjach ognioodpornych wg przepisów 
obowi zuj cych w danym kraju. 
 
Przyk adowe okucia wg AT-15-6006/2012: 

 Zawiasy: 
o Dr.Hahn: 60AT, Türband 4, Rollenband NG, 
o WALA: WL, WS, WX, 
o FAPIM: Loira, Loira +, 
o Savio: Mechanica, 
o ROTO Gluske-BKV: BKV 80 ATB, 20978.202, 20978.204, 20978.205, 20978.206, 
o WSS: 04.052. 

 

 Zamki wpuszczane: 
o ECO Schulte: GBS 70, GBS 71, GBS 72, GBS 73, GBS 74, GBS 75, GBS 76, GBS 96, GBS 97, GBS 

98, 1155, 
o KFV: KFV 2750 FS;  dla drzwi dymoszczelnych: KFV 49 AP, KVF 44 AP-PZW 35, KVF 45 AP-PZ 35, 
o BKS: BKS seria 1311, BKS seria 1800 (z wy czeniem: 1812, 1822, 1823), BKS seria 1900,  z blachami 

zaczepowymi serii 9000, 
o WSS: 01.110, 01.111, przeciwpaniczne: 01.112, 01.113, 01.114, 01.115, 01.116, 01.117, 01.118, 

01.119, 01.120, 01.121, 01.122, 01.123, 01.130, 01.131, 01.132, 01.133, 01.134, 01.135, 01.136, 
01.137, 01.138, 01.139, 01.150, 01.151, 01.152, 01.153, 01.154, 01.155, 01.156, 01.157, przeciwzamki 
i kantrygle z akcesoriami: 01.140, 01.141, 01.144, 01.146, 01.147, 01.182, 

o CISA: 43520, 43521, 43525, 43530, 43535, 46218, 46219, 46225, (46700, 46725), 48128, 48229, 
48726 przeciwpaniczne: 43225, 43235, 43236, 43220, 43230, 43231, 43232, 43250, 43260, 43261, 
43262, 43290, 43620, 43630, 43631, 43632, 43650, 43660, 43661, 43662, 43690, 43091, 
antyw amaniowe przeciwpaniczne: 43625, 43635, 43636, 43695, 43725, 43735, 43825, 43835, 43295, 

o DORMA: 180, 181, 182, przeciwpaniczne: SVP 2000, SVP 4000, SVP 5000, SVP 6000, 
o WILKA: 457 Z, 458 Z, 460U, 460 E, 462E, 463E, 464E, 467 Z, 467 F, 468 Z, 477 Z, 478 Z, 633 Z, 633 

N, 634 N, 638 N, 638 Z, 638 F, 657 Z, 658 Z, 661 U, 663 E, 664 E, 667 Z, 668 Z, 677 Z, 678 Z, 4657, 
4658, 4660, 4661, 4662, 4663, 4664, 4667, 4668, 4677, 4678, 4685, 4686, 4687, 6657, 6658, 6663, 
6664, 6667, 6668, 6677, 6678, 

o ISEO: 741350, 781351 IFZ, seria 741, seria 781 IFZ, 
o NUOVA FEB: 7696P/3, 7693PC/3, 
o CORNI: 45000535, 45000835, 
o EFF EFF: zamki serii 309, 409, 509, 519, 709, 809, 819, MEDIATOR zestaw (zamek serii 609 + 

elektrozaczep liniowy serii 65XX). 
 

 Zamykacze: 
o ECO Schulte: TS 11, TS 11EN, TS 11F, TS 12, TS 20, TS 21, TS 31, TS 40, TS 41, TS 50, TS 51, TS 

61, szyna S, B, EF, EFR, SR, SREF1G, SREF1S, SREF2, SREFR1G, SREFR1S, SREFR2, 
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o BKS: OTS 330 FS, OTS 430 FS, OTS 530 FS,  OTS 730 FS, OTS 730 FE, OTS 730 FER, OTS 730 
SRI, OTS 730 FE SRI, OTS 730 FER SRI, OTS 730 FE BG, OTS 730 FER BG, OTS 730 SRI BG, OTS 
730 FE SRI BG, OTS 730 FER SRI BG; zabierak BKS seria UTS 85 F, UTS 85 FE, UTS 85 FL, 

o CISA: D0415.03, D1415.03, 71415.03, 71415.05, 71455.05, 71510.03, 71510.05, 71610.03, 71615.03, 
72010.03, 72110.03, 72115.03, 

o ABLOY: DA461, 
o MAB: 609DV, 750, 4240, 
o GEZE: TS 2000V, TS 2000 NV, TS 2000NV BC, TS 2000V BC, TS 3000, TS 3000V, TS 3000 V BC, TS 

3000 EN3, TS 3000 EN 2-4, TS 3000 EN 3-4, TS 3000 EC, TS 3000 EC BC,  TS 4000, TS 4000 S, TS 
4000 E, TS 4000 R, TS 4000 EFS, TS 4000 RFS, TS 4000 IS, TS 4000 E-IS, TS 4000 R-IS, TS 4000 
si a 5-7, TS 5000, TS 5000 L, TS 5000 S, TS 5000 E, TS 5000 R, TSA 160NT, TSA 162, TSA 160NT-
IS, TSA 160NT Z, TSA 162 Z, TSA 160NT Z-IS, TSA 160 NT F, TSA 160NT Invers, TSA 160NT Z 
Invers i pochodne, Slimdrive EMD-F, Slimdrive EMD-F-IS, Slimdrive EMD Invers,  

o DORMA: TS 71, TS 72, TS 73V, TS 73 EMF, TS 73 EMR, TS 83, TS 89, TS 90 Impulse, TS 91, TS 92, 
TS 93, TS 93 EMF, TS 93 EMR, TS 93 GSR, TS 93 GSR/BG, TS 93 GSR/EMF, TS 93 GSR-EMF/BG, 
TS 93 GSR/EMR, TS 93 GSR/EMR/BG, TS 99 FL, TS 99 FLR, Dorma CD 80, Dorma ED 200, Dorma 
RMZ, Dorma RM, Dorma RMZ 2, Dorma RM-S, BTS 75V, BTS 80F, BTS 80 BSR, 

o ASSA ABLOY: DA 930, DA 950, DA 960, 
o GU BKS: FTA-600, TA-60. 
 

 Regulatory kolejno ci zamykania: 
o CISA: 07084.10, 07084.11, 07084.20, 07084.21, 
o DORMA: MK, SR, GSR, 
o FAPIM: 8535, 
o BKS: OTS 730 SRI, B 8641, 
o GEZE: szyna ISM, szyna ISM-BG, szyna E-ISM, szyna E-ISM-BG, szyna R-ISM, linkowy mechanizm 

RKZ do TS 4000, pr towy regulator kolejno ci zamykania SR,  
 

 Rygle i d wignie przeciwpaniczne: 
o ECO Schulte: EPN 900, EPN 2000-pushbar, 
o FAPIM: PANAMA (8015, 8015X, 8035, 8035X, 8039, 8022, 8022X, 8435, 8435X, 8539, 8040, 8040X, 

oraz z akcesoriami 8415, 8415X, 8435, 8435X, 8100, 8105, 8450, 8452, 8480, 8504F, 8510, 8530, 
8540, 8140, 8140X, 8145, 8145X, 8529F, 8565), 

o ISEO: Idea 940, Idea 941, Idea-Push, Pusz-bar 9449, Idea base IS-941-4000*, Idea PushIS-942-4*, 
Idea base inox, 

o CISA: 59605.00, 59606.00, 59615.12, 59616.00, 59616.12, 59710.00, 59710.01, 59710.10.FR, 
59710.11.FR, 59000.10.FR, 59010.10.FR, 59015.10.FR, 59050.10.FR, 59060.10.FR, 59065.10.FR, 
59800.10.FR, 59800.11.FR, 59810.09.FR, 59810.10.FR, 59810.11.FR, 59815.10.FR, 59815.11.FR, 

o DORMA: PHA 2000 (ze stalowymi elementami 35014 2102 xxxx i akcesoriami 35014 3905 xxxx, 35014 
2203 xxxx, 35014 2204 xxxx, 35014 2205 xxxx, 35014 2104 xxxx, 35014 2105 xxxx, 35014 2520 0050, 
35014 2520 0051, 35014 3920 0050, 35014 3920 0060, PHA 2500 (350251101xx ÷ 350251118xx), 
PHB 3000 (ze stalowymi elementami 35014 3104 xxxx, 35014 3105 xxxx i akcesoriami 35014 3202 
xxxx, 35014 3905 xxxx, 35014 2204 xxxx, 35014 2205 xxxx, 35014 3203 xxxx, 35014 3204 xxxx, 35014 
3905 xxxx, 35014 3920 0050, 35014 3920 0061), Exit Pad F (ze stalowymi elementami 35014 2112 
xxxx, 35014 2211 xxxx), HZ (rygle), 

o WSS: 01.680, 01.681, 01.682, 01.683, 01.690, 01.691, 01.692, 01.693, 
o NEMEF: Nemef 3640 
o SAVIO: BERNINI (6001.1/1200, 6001.2/1200, 6001.3/1200), 
o BKS: BKS seria 7192 i 7100, seria 7130 i 7131, seria 7150, 
o WILKA: 4900, 4901, 
o NUOWA FEB: Seria ARTIGLIO, Seria COMPOSIT, Seria MILLENIUM PUSH, 
o ASSA: 1130, 1130:1, 
o CORNI: 44900 92, 42600 92, 
o JPM: 990001, 991001, TA1121, TA2121, TB1121, TB2121, 

 

 Elektrozaczepy: 
o EFF EFF: seria 131, 141, 142, 143, 118F, drzwi dymoszczelne – seria 111, drzwi ewakuacyjne p.po . 

seria 331, 332 wspó pracuj ce z dodatkowym zamkiem zapadkowym serii 807, 
o CISA: 15100, 15101, 15102, 15110, 15120, 15121, 15122, 15130, 
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o DORMA: Dorma 442, Dorma 442RR, Dorma 447, Dorma 447RR, Dorma 117RS do drzwi 
dymoszczelnych, Dorma 117RR RS do drzwi dymoszczelnych, 

o WILKA: ET10, ET20, ET30, ET40, 
o GEZE: antypaniczne rewersyjne typ 331, 332. 
 

 Trzymacze elektromagnetyczne: 
o EFF EFF: seria 837, 838, 839, 858, 
o DORMA: seria EM, EMF,  
o GEZE: szyna lizgowa TS 5000E, chwytaki GEZE, zwory MGL. 

 

 Klamki zewn trzne z elektrozaczepem: 
o CISA: 07074.70, 07074.71, 07074.80. 

3. INFORMACJE DODATKOWE 

 
3.1. KONSTRUKCJA PROFILI 
Profile stosowane w systemie MB-78EI maj  konstrukcj  trzykomorow , gdzie centraln  komor  stanowi 
komora izolacyjna pomi dzy przek adkami termicznymi o szeroko ci 34 mm. 
System po cze  za pomoc  przek adki termicznej pozwala na stosowanie profili dwukolorowych-innych 
wewn trz, innych na zewn trz elewacji. Kszta t przek adek termicznych gwarantuje bardzo dobr  izolacj  
termiczn  oraz prawid owe odwodnienie wewn trznych komór profilu. 
 
3.2. OBLICZENIA WYTRZYMA O CIOWE 
W a ciwego doboru optymalnych kszta towników konstrukcji nale y dokona  w oparciu o wytyczne zawarte  
w dziale – Statyka. W dziale tym znajduj  si  równie  informacje o maksymalnych gabarytach cianek oraz 
skrzyde  drzwi i okien technicznych. 
 
3.3. KONSTRUKCJE DYMOSZCZELNE 
W ramach systemu mo na uzyska  nast puj ce konstrukcje dymoszczelne klasyfikowane wg PN-EN 13501-
2+A1:2010. 
 Drzwi 1 i 2-skrzyd owe w zabudowie indywidualnej i witrynowej z progiem K518140X. 
 Drzwi 1 i 2-skrzyd owe w zabudowie indywidualnej i witrynowej bez progu oraz z listw  uszczelniaj c  

80004327. 
Powy sze konstrukcje dymoszczelne mo na wykona  w klasie odporno ci ogniowej EW15, EW30, EI15, EI30, 
EI45, EI60 lub EI90. 
 
3.4. ZABUDOWA ZEWN TRZNA 
Konstrukcje zabudowy zewn trznej musz  posiada  otwory drena owo-wentylacyjne oraz uszczelnienie 
przestrzeni podszybowej silikonem ognioodpornym 14614967 (patrz dzia  - Obróbka). 
 
3.5. OBRÓBKA 
Powierzchnie dekoracyjne kszta towników, w celu zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem w czasie obróbki, 
nale y os oni  foli  ochronn . 
Tolerancje wymiarów liniowych i k towych bez indywidualnych oznacze  tolerancji wg PN-EN 22768-1, klasa 
tolerancji – m ( redniodok adna). Zadziory powsta e w wyniku obróbki nale y bezwzgl dnie usun . 
Miejsca ci , nawierce  oraz ewentualnych uszkodze  wk adów ch odz cych CI nale y zabezpieczy  
minimum podwójn  warstw  lakieru poliuretanowego. 
 
3.6. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT 
 Przechowywanie. 

Kszta towniki aluminiowe, detale, elementy wype niaj ce, szyby, okna, drzwi powinny by  przechowywane 
w suchych pomieszczeniach w sposób zabezpieczaj cy elementy przed uszkodzeniami mechanicznymi  
i zniszczeniem pow ok anodowanych lub lakierowanych. 
Elementy izolacji ogniowej GKF i CI nale y sk adowa  w oryginalnych opakowaniach w pozycji poziomej.  
W przypadku konieczno ci przepakowywania wk adów przy ich uk adaniu nale y zachowa  nast puj ce 
zasady: 
o wk ady musz  le e  w pozycji poziomej na sztywnej p askiej powierzchni (np. p yta wiórowa), 
o kolejne warstwy wk adów powinny by  prze o one foli  PE (np. cienka folia malarska), 
o maksymalna ilo  warstw - 25 w jednym opakowaniu, ale s upek nie mo e by  wy szy ni  600 mm. 
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Sk adowa  w magazynach, w normalnych warunkach klimatycznych, tzn. w temperaturze od 5° do 25°C  
i wilgotno ci od 50 do 80%. 
Po otwarciu opakowania i wyci gni ciu potrzebnej ilo ci wk adów, opakowanie nale y przykry  foli  
ochronn . Chroni  przed zamokni ciem i przesuszeniem. Wk ady przenosi  ostro nie, aby unikn  
mo liwo ci uszkodze  - p kni . 
Zasady magazynowania i stosowania ta my puchn cej 120656 znajduj  si  na stronach w dziale – 
Obróbka. 

 Transport. 
Kszta towniki aluminiowe, detale, elementy wype niaj ce, szyby, okna, drzwi mog  by  transportowane 
dowolnymi rodkami transportu pod warunkiem zabezpieczenia przed zabrudzeniami, kurzem, warunkami 
atmosferycznymi i mo liwo ci  uszkodze  podczas transportu. 

 
3.7. WYTYCZNE MONTA U NA BUDOWIE 

cianki, okna techniczne i drzwi systemu MB-78EI klasy EW15, EW30, EI15 oraz EI30 mog  by  mocowane 
do: 
 cian z ceg y pe nej, sitówki, kratówki o grubo ci nie mniejszej ni  12 cm, 
 cian betonowych i elbetowych o grubo ci nie mniejszej ni  8 cm, 
 cian z ceg y dziurawki lub betonu komórkowego o grubo ci nie mniejszej ni  12,5 cm, 
 cian lekkich gipsowo-kartonowych o klasie odporno ci ogniowej nie mniejszej ni  EI30. 
cianki, okna techniczne i drzwi systemu MB-78EI klasy EI45, EI60 oraz EI90 mog  by  mocowane do: 
 cian z ceg y pe nej, sitówki, kratówki o grubo ci nie mniejszej ni  12 cm, 
 cian betonowych i elbetowych o grubo ci nie mniejszej ni  10 cm, 
 cian z ceg y dziurawki lub betonu komórkowego o grubo ci nie mniejszej ni  17,5 cm, 
 cian lekkich gipsowo-kartonowych o klasie odporno ci ogniowej nie mniejszej ni  EI60 lub EI90. 

Drzwi i okna techniczne tego systemu mog  by  równie  wbudowywane w cianki MB-78EI o klasie odporno ci 
ogniowej nie mniejszej ni  klasa odporno ci ogniowej drzwi i okien. 

cianki systemu MB-78EI mo na montowa  w pionie lub pod k tem ±10° od pionu, drzwi i okna techniczne 
natomiast jedynie w pionie. 
Monta  cianek, okien technicznych i drzwi na budowie powinien odbywa  si  w temperaturze min. 5° C. 
Konstrukcja w trakcie monta u powinna by  zabezpieczona przed dzia aniem czynników zewn trznych takich 
jak: woda, nieg, wszelkiego rodzaju zaprawy budowlane, py  budowlany 

cianki i o cie nice okien technicznych i drzwi powinny by  zamocowane stalowymi ko kami rozporowymi min. 
Ø10 mm, systemowymi kotwami, rubami lub wkr tami stalowymi min. Ø5 mm (M5) w odst pach nie wi kszych 
ni  600 mm, a ich odleg o  od naro y nie mo e przekracza  250 mm natomiast od s upków cianek 200 mm. 
Szczeliny powsta e miedzy ciank , oknem technicznym lub drzwiami, a murem nale y wype ni  niepaln  
we n  mineraln  o g sto ci min. 70 kg/m3 lub innym ognioodpornym wype niaczem dopuszczonym do 
stosowania w konstrukcjach ppo ., a nast pnie zamkn  niezapalnym materia em (np. p yt  gipsowo-
kartonow , tynkiem cementowo-wapiennym, mas  ognioodporn , kszta townikiem aluminiowym, 
kszta townikiem stalowym lub obróbk  blacharsk ). 
Szczegó owe informacje na temat monta u wyrobów zawarte s  równie  w dziale – Przyk ady zabudowy. 
 
UWAGA:  
Wapno, cement, substancje alkaliczne i czyszcz ce (np. wybielacze, pasty cierne) maj  szczególnie 
szkodliwy wp yw na kszta towniki aluminiowe, a zw aszcza na dekoracyjne powierzchnie ochronne. 
Dlatego te  nale y ograniczy  wyko czeniowe roboty “mokre” do minimum. W przypadku zetkni cia 
zaprawy z powierzchni  aluminium nale y natychmiast zmy  z niej zapraw  (nie dopu ci  do jej 
stwardnienia). Brak przemycia spowoduje trwa e odbarwienie i uszkodzenie powierzchni. 
W miejscach styku powierzchni aluminiowej z innymi metalami lub ich stopami wyst puje 
elektrochemiczne utlenianie aluminium. Korozja ta szczególnie szybko nast puje w warunkach 
podwy szonej wilgotno ci. W zwi zku z tym nale y zawsze oddziela  aluminium od innych metali 
warstw  izoluj c . 
 
3.8. KONSERWACJA 
Aluminiowe kszta towniki anodowane lub lakierowane nale y my  mi kk  szmatk  lub g bk  przy u yciu 
delikatnych rodków myj cych (pH mi dzy 5 i 8). Nie nale y u ywa  p ynów na bazie zwi zków alkalicznych lub 
kwasów, które mog  spowodowa  uszkodzenie pow ok tlenkowych. Nie nale y równie  stosowa  materia ów 
ciernych, cierek z w óknem metalicznym, itd. Powierzchni  po myciu nale y dok adnie sp uka  czyst  wod . 

Regularne mycie zapobiega powstawaniu trudnych do usuni cia zabrudze . Cz stotliwo  czyszczenia zale y 
od lokalizacji budynku i agresywno ci rodowiska. 
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3.9. AKTUALIZACJA KATALOGU 
Katalog powinno si  aktualizowa  poprzez strony, w postaci plików PDF, znajduj ce si  w autoryzowanej 
cz ci strony internetowej http://www.aluprof.eu/ w dziale „Katalogi”. 
 
3.10. ZNAKI GRAFICZNE STOSOWANE W KATALOGU 
 
 

N
o

 Numer  Obróbka 

 Uwagi  Elementy wspó pracuj ce 

 Powierzchnia ca kowita [dm
2
/mb] Ci  

 Powierzchnia dekoracyjna [dm
2
/mb] Klei  klejem dwusk adnikowym 

 K t ci cia [º]  Klei  i uszczelnia  

 Wymiar [mm] S Uszczelnia  silikonem 

1..  Ilo  sztuk Klei  

 Materia  _ _ _ _ _ _ Wykona  przy u yciu: _ _ _ _ _ _ 

N  Norma   

 

 
 


