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1. PRZEDMIOT APROBATY 

 Przedmiotem Aprobaty Technicznej ITB są przeciwpożarowe klapy rewizyjne o nazwach  

handlowych F4, F5, F5/M i F6, produkowane przez firmę FF Systems Spółka z o.o., ul. Zubrzyckiego 

2C, 26-600 Radom.  

 Aprobata obejmuje następujący asortyment klap: 

 F4 – o symbolu EI 120, do montażu w ścianach nienośnych z płyt gipsowo-kartonowych. 

 F5 – o symbolach EI 30, EI 60 i EI 120, do montażu w ścianach szybów instalacyjnych z płyt 

gipsowo-kartonowych i ścianach o sztywnej konstrukcji. 

 F5/M – o symbolu EI 120, do montażu w ścianach o sztywnej konstrukcji.  

 F6 – o symbolach EI 30, EI 60 i EI 90, do montażu w sufitach podwieszanych z płyt gipsowo-

kartonowych. 

 Klapy rewizyjne objęte Aprobatą składają się z aluminiowych ościeżnic i skrzydeł wypełnionych 

płytami gipsowo-kartonowymi.  

 Klapy rewizyjne F4 składają się z dwóch ram (zewnętrznej i wewnętrznej) z aluminiowych 

kątowników wykonanych ze stopu aluminium EN-AW-6060 lub EN-AW-6063 wg normy PN-EN 573-

3:2014 stan T6 lub T66 wg normy PN-EN 515:1996, o wymiarach 30,0 × 27,5 × 2,0 mm. Każda rama 

składa się z 4 pojedynczych kątowników, które przy pomocy specjalnej metody spawania „WIG”, są ze 

sobą połączone na stałe. Producentem kątowników jest firma EUROMETAL S.A.  

 Skrzydło klapy jest wypełnione płytami gipsowo-kartonowymi typu DF lub F wg normy  

PN-EN 520+A1:2012, o grubości 2,0 × 12,5 mm. Płyty te mocowane są do ramy wewnętrznej wkrętami 

samowiercącymi o długości 35 mm. Klapy są wyposażone w 2 zamknięcia zatrzaskowo-sprężynowe 

MINI LATSCH produkcji firmy Heafele, mocowane śrubami z łbem soczewkowym o wymiarach  

2,9 x 19,0 mm, do specjalnie przygotowanych kątowników aluminiowych o wymiarach 40 x 20 x 2 mm i 

długości 30 mm, które są przyspawane metodą WIG do zewnętrznej ramy z kątowników aluminiowych. 

Aluminiowe elementy zamykające (stanowiące część zamka) są przykręcane do wewnętrznej ramy z 

kątowników aluminiowych śrubami z łbem soczewkowym o wymiarach 2,9 x 13,0 mm. Zabezpieczenie 

przed wypadaniem klap stanowią łańcuszki (jeden lub dwa w zależności od powierzchni klapy). Jeden 

koniec łańcuszka przymocowuje się śrubą z łbem soczewkowym o wymiarach 2,9 x 13,0 mm do ramy 

zewnętrznej, a drugi do części zawieszenia na ramie wewnętrznej. Pomiędzy ramą zewnętrzną i 

wewnętrzną, na obwodzie skrzydła, umieszczona jest ogniochronna taśma uszczelniająca Kerafix 200, 

o przekroju 25,0 × 0,8 mm.  

 Standardowe wymiary klap rewizyjnych F4 wynoszą (szerokość x wysokość):  

200 × 200, 300 × 300, 400 × 400, 500 × 500 i 600 × 600 mm. Mogą być produkowane klapy o innych 

wymiarach, ale ich powierzchnia nie powinna być większa niż 1,0 m². 

 Szczegóły konstrukcyjne klap oraz ściany nienośnej z wmontowaną klapą rewizyjną F4  

pokazano na rys. 1 ÷ 5.  
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 Klapy rewizyjne F5 oraz F5/M składają się z dwóch ram (zewnętrznej obudowanej kołnierzem 

wykonanym z płyt gipsowo-kartonowych typu DF lub F wg normy PN-EN 520+A1:2012 i wewnętrznej 

stanowiącej ramę skrzydła). Każda rama składa się z 4 pojedynczych kątowników wykonanych ze 

stopu aluminium EN-AW-6060 lub EN-AW-6063 wg normy PN-EN 573-3:2014 stan T6 lub T66 wg 

normy PN-EN 515:1996, które przy pomocy metody spawania „WIG”, są ze sobą połączone na stałe. 

Na tylnej stronie ramy zewnętrznej przyspawane są dwa kątowniki o wymiarach 40 × 20 × 2 mm i 

długości 30 mm, które służą do mocowania zamków typu MINI LATSCH. Producentem kątowników 

jest firma EUROMETAL S.A.  

 W przypadku klap F5 EI 30, kołnierz gipsowy na ramie zewnętrznej jest wykonany z 

2 × 4 płyt gipsowo-kartonowych typu DF lub F wg normy PN-EN 520+A1:2012, o grubości  

2 x 12,5 mm i szerokości 53 mm, które przykręcane są do ramy zewnętrznej za pomocą wkrętów 

samowiercących o wymiarach 3,5 × 35 mm. Wypełnienie klap rewizyjnych F5 EI 30, stanowią płyty 

gipsowo-kartonowe typu DF lub F wg normy PN-EN 520+A1:2012, o grubości 2 × 12,5 mm, które są 

przykręcane do ramy wewnętrznej za pomocą wkrętów samowiercących o wymiarach 3,5 × 35 mm. 

Pomiędzy ramą zewnętrzną i wewnętrzną, na obwodzie skrzydła, umieszczona jest ogniochronna 

taśma uszczelniająca Kerafix 200 o przekroju 25 × 0,8 mm. W dolnej części skrzydła klapy znajdują się 

dwa aluminiowe trzpienie, oraz dwa położone przeciwległe otwory o średnicy 8 mm (w ramie 

zewnętrznej), na których osadzone jest skrzydło klapy. Każda klapa wyposażona jest w 2 zamknięcia 

zatrzaskowo-sprężynowe MINI LATSCH produkcji firmy Heafele. Przymocowuje się je śrubami z łbem 

soczewkowym o wymiarach 2,9 x 19 mm, do specjalnie przygotowanych profili z kątowników 

aluminiowych o wymiarach 40 x 20 x 2 mm i długości 30 mm, które są przyspawane metodą WIG do 

zewnętrznej ramy z kątowników aluminiowych.  

 W przypadku klap F5 EI 60, kołnierz gipsowy na ramie zewnętrznej wykonany jest z 2 × 4 płyt 

gipsowo-kartonowych typu DF lub F wg normy PN-EN 520+A1:2012, o grubości 2 x 15 mm i  

szerokości 53 mm, które są przykręcone do ramy zewnętrznej za pomocą wkrętów samowiercących o 

wymiarach 3,5 × 45 mm. Wypełnienie klap rewizyjnych F5 EI 60, stanowią płyty gipsowo-kartonowe 

typu DF lub F wg normy PN-EN 520+A1:2012, o grubości 2 × 15 mm, które są przykręcone do ramy 

wewnętrznej za pomocą wkrętów samowiercących o wymiarach 3,5 × 45 mm. Pomiędzy ramą 

zewnętrzną i wewnętrzną, na obwodzie skrzydła, umieszczona jest ogniochronna taśma uszczelniająca 

Palusol 100 o przekroju 25 × 2,0 mm. W dolnej części skrzydła klapy znajdują się dwa aluminiowe 

trzpienie oraz dwa położone przeciwległe otwory o średnicy 8 mm (w ramie zewnętrznej), na których 

osadzone jest skrzydło klapy. Klapa wyposażona jest w 2 zamknięcia zatrzaskowo-sprężynowe MINI 

LATSCH produkcji firmy Heafele, mocowane śrubami z łbem soczewkowym, o wymiarach 

2,9 x 19 mm, do specjalnie przygotowanych kątowników aluminiowych o wymiarach 40 x 20 x 2 mm i 

długości 30 mm, które spawa się metodą WIG do zewnętrznej ramy z kątowników aluminiowych. 

 W przypadku klap F5 EI 120 oraz F5/M, kołnierz gipsowy na ramie zewnętrznej wykonany jest 

również z 2 × 4 płyt gipsowo-kartonowych typu DF wg normy PN-EN 520+A1:2012, o grubości  

12,5 mm i szerokości 53 mm, które są przykręcane do ramy zewnętrznej za pomocą wkrętów 

samowiercących o wymiarach 3,5 × 35 mm. Kołnierz obłożony jest pasami z płyt gipsowo-kartonowych 

typu DF lub F o grubości 15 mm (lub więcej) zwiększającymi jego grubość z 25 do minimum 40 mm. 

Rama zewnętrzna obłożona jest płytami Fireboard o grubości 25 mm, połączonymi ze sobą za pomocą 



 AT157848/2015 str. 5/52 

 

® 

klamer 4/40 mm. Na obwodzie po wewnętrznej stronie osłony z płyt Fireboard zamocowane są za 

pomocą klamer 13/6 mm pęczniejące, ogniochronne taśmy uszczelniające o przekroju 25 × 0,8 mm 

oraz 12,5 × 0,8 mm. Pomiędzy ramą zewnętrzną klapy a tylną osłoną wykonaną z płyt Fireboard 

przyklejona jest pęczniejąca, ogniochronna taśma uszczelniającą o przekroju 25 × 2 mm. Osłona z płyt 

Fireboard przykręcona jest do ramy zewnętrznej za pomocą wkrętów 3,9 × 70 mm. Wypełnienie klap 

rewizyjnych F5 EI 120 i F5/M stanowią płyty gipsowo-kartonowe typu DF lub F wg normy PN-EN 

520+A1:2012, o grubości 2 × 12,5 mm oraz płyta Fireboard o grubości 25 mm, przykręcona do tylnej 

strony skrzydła klapy. Wypełnienie mocowane jest do ramy wewnętrznej przy pomocy wkrętów  

samowiercących o wymiarach 3,5 × 35 mm, w rozstawie nie większym niż 15 cm. W dolnej 

wewnętrznej części klapy znajdują się dwa aluminiowe trzpienie (na skrzydle klapy) oraz dwa położone 

przeciwlegle do trzpieni otwory o średnicy 8 mm, na których osadzone jest skrzydło klapy. Każda klapa 

wyposażona jest w 2 zamknięcia zatrzaskowo-sprężynowe MINI LATSCH produkcji firmy Heafele. 

Przymocowuje się je śrubami z łbem soczewkowym 2,9 x 19 mm do specjalnie przygotowanych profili 

z kątowników aluminiowych o wymiarach 40 x 20 x 2 mm i długości 30 mm, które spawa się metodą 

,,WIG” do zewnętrznej ramy z kątowników aluminiowych. Zabezpieczenie przed wypadaniem skrzydła 

klap stanowią 2 łańcuszki z karabińczykami 4/40 mm. Jeden koniec łańcuszka przymocowuje się za 

pomocą wkrętu o wymiarach 3,9 × 70 mm do ramy zewnętrznej wykonanej z płyt Fireboard, na której 

zamontowany jest kątownik z blachy ocynkowanej o grubości 0,8 mm, a drugi przykręca się do tylnej 

strony skrzydła klapy. 

 Klapy F5/M wyposażone są dodatkowo w pęczniejącą, ogniochronną taśmę uszczelniającą o 

wymiarach 25 × 2 mm, którą montuje się na zewnętrznym obwodzie klapy za pomocą klamer 13/6 mm, 

co powoduje uszczelnienie połączenia między klapą a ścianą o sztywnej konstrukcji.  

 Standardowe wymiary klap rewizyjnych F5 i F5/M wynoszą (szerokość x wysokość): 200 × 200, 

300 × 300, 400 × 400, 500 × 500, 600 × 600 mm.  

 Mogą być produkowane klapy o innych wymiarach przy spełnieniu poniższych warunków:  

 w przypadku klap F5 EI 30 - maksymalny wymiar klap rewizyjnych (światło otworu po montażu) 

wynosi 800 x 800 mm lub powierzchnia klapy nie powinna być większa niż 0,64 m2, 

 w przypadku klap F5 EI 60 - maksymalny wymiar klap rewizyjnych (światło otworu po montażu) 

wynosi 800 x 800 mm lub powierzchnia klapy nie powinna być większa niż 0,64 m2, 

 w przypadku klap F5 EI 120 i F5/M - maksymalny wymiar klap rewizyjnych (światło otworu po 

montażu) wynosi 1500 x 1000 mm lub powierzchnia klapy jest nie większa niż 1,5 m2. 

 W przypadku, kiedy klapy F5 EI 60 i F5 EI 120 są wyposażone (opcjonalnie) w zamek to 

powinien być on obudowany płytą Fireboard o grubości 25 mm (rys. 13, 17 i 20). 

 Klapy rewizyjne F6 składają się z dwóch ram (zewnętrznej i wewnętrznej) z aluminiowych 

kątowników wykonanych ze stopu aluminium EN-AW-6060 lub EN-AW-6063 wg normy PN-EN  

573-3:2014, stan T6 lub T66 wg normy PN-EN 515:1996, o wymiarach 30 × 27,5 × 2 mm. Każda rama 

składa się z 4 kątowników, które przy pomocy metody spawania „WIG” są ze sobą połączone na stałe. 

Producentem kątowników jest firma EUROMETAL S.A.  

 Każda klapa wyposażona jest w 2 zamknięcia zatrzaskowo-sprężynowe MINI LATSCH produkcji 

firmy Heafele, które przymocowuje się śrubami z łbem soczewkowym 2,9 x 19 mm do specjalnie 
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przygotowanych kątowników aluminiowych o wymiarach 40 x 20 x 2 mm i długości 30 mm, które 

spawa się metodą ,,WIG” do zewnętrznej ramy z kątowników aluminiowych.  

 W przypadku klap F6 EI 30, wypełnienie klap stanowią płyty gipsowo-kartonowe typu DF lub F 

wg normy PN-EN 520+A1:2012, o grubości 2 × 12,5 mm. Płyty te mocowane są do ramy wkrętami 

samowiercącymi o wymiarach 3,5 × 35 mm, w rozstawie nie większym niż 150 mm. Pomiędzy ramą 

zewnętrzną i wewnętrzną, na obwodzie skrzydła, umieszczona jest pęczniejąca, ogniochronna taśma 

uszczelniająca o przekroju 25 × 0,8 mm. Skrzydło klapy (wyjmowane) jest osadzane na 

dwuczęściowych aluminiowych zawiasach o wymiarach 15/20/2 × 55 mm, przyspawanych na dole 

tylnej strony ramy zewnętrznej oraz wewnętrznej. 

 W przypadku klap F6 EI 60, wypełnienie klap stanowią płyty gipsowo-kartonowe typu DF lub F 

wg normy PN-EN 520+A1:2012, o grubości 2 × 15,0 mm. Płyty te mocowane są do ramy wkrętami 

samowiercącymi o wymiarach 3,5 × 40 mm, w rozstawie nie większym niż 200 mm. Pomiędzy ramą 

zewnętrzną i wewnętrzną, na obwodzie skrzydła, umieszczona jest taśma uszczelniająca Palusol typ 

100, o przekroju 20 × 1,9 mm. Skrzydło klapy (wyjmowane) jest osadzane na aluminiowych zawiasach 

o wymiarach 15/20/2 × 55 mm, przyspawanych na dole tylnej strony ramy zewnętrznej oraz 

wewnętrznej. Zabezpieczenie przed wypadaniem klapy stanowi linka (lub linki), jeden koniec linki 

przymocowuje się przy pomocy śruby z łbem soczewkowym o wymiarach 2,9 x 13 mm, do ramy 

zewnętrznej, a drugi do części zawieszenia na ramie wewnętrznej. 

 W przypadku klap F6 EI 90, rama zewnętrzna obudowana jest gipsowym kołnierzem 

wykonanym z 2 × 4 płyt gipsowo-kartonowych typu DF lub F wg normy PN-EN 520+A1:2012,  

o grubości 2 x 12,5 mm i szerokości 90 mm. Kołnierz z tylnej strony obłożony jest pasami z płyt 

Fireboard, o grubości nie mniejszej niż 15 mm i szerokości 30 mm, zwiększającymi jego łączną 

grubość do minimum 40 mm. Dodatkowe tylne obłożenie wykonane jest z dwóch gipsowych pasów płyt 

Fireboard o grubości 15 mm umieszczonych na obwodzie z tyłu klapy i połączonych ze sobą za 

pomocą kleju i klamer. Dodatkowo na tylnej osłonie z płyt Fireboard umieszczona jest zdejmowana 

pokrywa z płyt Fireboard grubości 15 + 25 mm, która zakrywa od tyłu klapę rewizyjną. Zabezpieczenie 

przed wypadaniem klapy stanowi linka (lub linki) z karabińczykiem 4/40 mm, jeden koniec linki 

przymocowuje się przy pomocy śruby z łbem soczewkowym o wymiarach 2,9 x 13 mm, do ramy 

zewnętrznej, a drugi do części zawieszenia na ramie wewnętrznej. 

 Standardowe wymiary klap rewizyjnych F6 wynoszą (szerokość x wysokość): 200 × 200, 

300 × 300, 400 × 400, 500 × 500 i 600 × 600 mm. Mogą być produkowane klapy o innych wymiarach, 

ale ich powierzchnia nie powinna być większa niż 0,36 m2 (w przypadku klap F6 EI 30) lub 0,64 m2  

(w przypadku klap F6 EI 60 i F6 EI 90). 

 Szczegóły konstrukcyjne sufitu podwieszanego z wmontowaną klapą rewizyjną F6 pokazano na 

rys. 23 ÷ 36. 

 Wymagane właściwości techniczne klap rewizyjnych objętych Aprobatą podano w p. 3.  
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2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA 

 Klapy będące przedmiotem niniejszej Aprobaty Technicznej ITB są przeznaczone do stosowania 

jako zamknięcia otworów rewizyjnych w przegrodach budowlanych: 

– klapy F4 – w ścianach nienośnych z płyt gipsowo-kartonowych, 

– klapy F5 – w ścianach szybów instalacyjnych z płyt gipsowo-kartonowych i ścianach o sztywnej 

konstrukcji, 

– klapy F5/M – w ścianach o sztywnej konstrukcji, 

– klapy F6 – w sufitach podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych. 

 Klapy rewizyjne F4 zamontowane w ścianie nienośnej, spełniającej kryteria klasy nie niższej niż 

EI 120 odporności ogniowej, z okładzinami z płyt gipsowo-kartonowych typu DF lub F, o grubości 

2 × 12,5 mm, na profilach stalowych zimnogiętych CW/UW 100 (rozstaw słupków nie większy niż  

625 mm), z wypełnieniem z płyt z wełny mineralnej skalnej, o grubości nie mniejszej niż 40 mm i 

gęstości nie mniejszej niż 40 kg/m3, zostały sklasyfikowane w klasie EI 120 odporności ogniowej – 

według kryteriów normy PN-EN 13501-2+A1:2010.  

 Klapy rewizyjne F5 EI 30, zamontowane w ścianie nienośnej pionu instalacyjnego, spełniającej 

kryteria klasy nie mniejszej niż EI 30 odporności ogniowej, z jednostronnymi okładzinami z płyt 

gipsowo-kartonowych typu DF lub F, o grubości 2 × 12,5 mm, na profilach stalowych zimnogiętych 

CW/UW 75-0,6 (rozstaw słupków nie większy niż 625 mm), z wypełnieniem z płyt z wełny mineralnej 

skalnej, o grubości nie mniejszej niż 60 mm i gęstości nie niższej niż 30 kg/m3, zostały sklasyfikowane 

w klasie EI1 / EI2 30 / EW 30 odporności ogniowej według kryteriów normy PN-EN 13501-2+A1:2010. 

 Klapy rewizyjne F5 EI 60, zamontowane w ścianie nienośnej pionu instalacyjnego, spełniającej 

kryteria klasy nie niższej niż EI 60 odporności ogniowej, z okładzinami z płyt gipsowo-kartonowych DF 

lub F, o grubości 2 × 15 mm, na profilach stalowych zimnogiętych CW/UW, z wypełnieniem z płyt z 

wełny mineralnej, skalnej grubości nie mniejszej niż 40 mm i gęstości nie mniejszej niż 30 kg/m3, 

zostały sklasyfikowane w klasie EI2 60 odporności ogniowej według kryteriów normy PN-EN  

13501-2+A1:2010. 

 Klapy rewizyjne F5 EI 60, zamontowane w ścianie z bloczków z betonu komórkowego, z 

bloczków betonowych, ścianach murowanych, betonowych lub żelbetowych o gęstości nie mniejszej 

niż 690 kg/m3 i grubości nie mniejszej niż 115 mm (o klasie odporności ogniowej nie niższej niż EI 60), 

spełniającej kryteria klasy EI 120 odporności ogniowej, zostały sklasyfikowane w klasie EI2 60 

odporności ogniowej według kryteriów normy PN-EN 13501-2+A1:2010. 

 Klapy rewizyjne F5 EI 120, zamontowane w ścianie nienośnej pionu instalacyjnego z 

okładzinami z płyt gipsowo-kartonowych, spełniającej kryteria klasy nie niższej niż EI 120 odporności 

ogniowej, z jednostronnymi okładzinami z płyt gipsowo-kartonowych typu DF grubości 2 × 12,5 mm, na 

profilach stalowych zimnogiętych CW/UW 75 × 0,6 mm (rozstaw słupków nie większy niż 625 mm), z 

wypełnieniem z płyt z wełny mineralnej, skalnej o grubości nie mniejszej niż 40 mm i gęstości nie 

mniejszej niż 30 kg/m3, zostały sklasyfikowane w klasie EI1 120 odporności ogniowej według kryteriów 

normy PN-EN 13501-2+A1:2010. 
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 Klapy rewizyjne F5/M zamontowane w ścianie z bloczków z betonu komórkowego, spełniającej 

kryteria klasy EI 120 odporności ogniowej, zostały sklasyfikowane w klasie EI1 120 odporności  

ogniowej według kryteriów normy PN-EN 13501-2+A1:2010. 

 Klapy rewizyjne F6 EI 30, zamontowane w suficie podwieszanym, spełniającym kryteria klasy nie 

niższej niż EI 30 odporności ogniowej, z okładzinami z płyt gipsowo-kartonowych typu DF lub F, o 

grubości 2 × 12,5 mm, na dwupoziomowym ruszcie stalowym z profili stalowych zimnogiętych  

CD-60 × 27 mm, w rozstawie nie większym niż 500 × 950 mm, z wieszakami stalowymi noniuszowymi 

o rozstawie nie większym niż 900 × 950 mm, zostały sklasyfikowane w klasie EI 30 (a↔b) odporności 

ogniowej według kryteriów normy PN-EN 13501-2+A1:2010, przy założeniu że stosunek powierzchni 

klap rewizyjnych do powierzchni sufitu podwieszanego nie przekracza 3 %: 

 Klapy rewizyjne F6 EI 60, zamontowane w suficie podwieszanym, spełniającym kryteria klasy nie 

niższej niż EI 60 odporności ogniowej, z okładzinami z płyt gipsowo-kartonowych typu DF lub F, o 

grubości 2 × 15,0 mm, na jednopoziomowym ruszcie stalowym z profili stalowych zimnogiętych  

CD-60 × 27 mm, w rozstawie nie większym niż 400 × 1200 mm, z wieszakami stalowymi noniuszowymi o 

rozstawie nie większym niż 600 × 1200 mm, z ułożoną na ruszcie stalowym wełną mineralną skalną,  

o grubości nie mniejszej niż 60 mm i gęstości nie mniejszej niż 100 kg/m3, zostały sklasyfikowane w 

klasie EI 60 (a↔b) odporności ogniowej. 

 Klapy rewizyjne F6 EI 90, zamontowane w suficie podwieszanym, spełniającym kryteria klasy nie 

niższej niż EI 90 odporności ogniowej, z okładzinami z płyt gipsowo-kartonowych typu DF lub F,  

o grubości 2 × 20 mm, na dwupoziomowym ruszcie stalowym z profili stalowych zimnogiętych CD-60 × 27 

mm, w rozstawie nie większym niż 400 × 1000 mm, z wieszakami stalowymi noniuszowymi o rozstawie 

nie większym niż 900 × 400 mm, z ułożoną na ruszcie stalowym wełną mineralną, skalną grubości nie 

mniejszej niż 40 mm i gęstości nie mniejszej niż 40 kg/m3, zostały sklasyfikowane w klasie EI 90 (a↔b) 

odporności ogniowej przy założeniu, że stosunek powierzchni klap rewizyjnych do powierzchni sufitu 

podwieszanego nie przekracza 5,3 %. 

 Klapy rewizyjne, objęte Aprobatą, montowane w przegrodach budowlanych poziomych lub 

pionowych, o klasie odporności ogniowej nie większej niż odporność ogniowa klap, zachowują 

odporność ogniową równą odporności ogniowej przegrody, w której są wmontowane. 

 Klapy rewizyjne F4, F5, F5/M i F6 powinny być stosowane zgodnie z projektem technicznym, 

opracowanym dla określonego obiektu budowlanego, z uwzględnieniem: 

 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r. 

poz. 690, z późniejszymi zmianami), 

 postanowień niniejszej Aprobaty, 

oraz instrukcji montażu opracowanej przez Producenta i dostarczanej odbiorcom z każdą partią wyrobów. 

 Wbudowanie klap, ich montaż i konserwacja powinny być zgodne z instrukcją firmową 

Producenta.  
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3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA 

3.1. Materiały i wyroby  

 Do wykonywania klap rewizyjnych powinny być stosowane kształtowniki ze stopu aluminium  

EN-AW-6060 lub EN-AW-6063 wg normy PN-EN 573-3:2014 stan T6 lub T66 wg normy PN-EN 

515:1996, płyty gipsowo-kartonowe spełniające wymagania normy PN-EN 520+A1:2012 oraz materiały i 

elementy podane w p. 1. 

3.2. Wymagania  

3.2.1. Wygląd zewnętrzny, jakość wykonania. Na powierzchni klap rewizyjnych nie powinny 

być widoczne uszkodzenia (pęknięcia, rysy, wgniecenia) i usterki wyglądu zewnętrznego (nierówności i 

wichrowatości powierzchni płaskich). 

3.2.2. Kształt i wymiary. Kształt i wymiary klap powinny być zgodne z podanymi w p. 1 oraz na 

rysunkach 1 ÷ 36. Odchyłki wymiarów liniowych i kątów powinny mieścić się w klasie tolerancji „m”, dla 

odchyłek średnio dokładnych według normy PN-EN 22768-1:1999.  

3.2.3. Prawidłowość działania klap. Skrzydła klap przy otwieraniu i zamykaniu powinny się 

poruszać bez zacięć i zahamowań w ruchu. Zawiasy i zamki powinny działać zgodnie z danymi 

Producenta. 

3.2.4. Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej. Klapy rewizyjne powinny spełniać 

kryteria podane w normie PN-EN 13501-2+A1:2010, dla klas odporności ogniowej podanych w p. 2. 

3.2.5. Oznakowanie klap. Każda klapa powinna być trwale oznakowana. Informacja na oznakowaniu 

powinna zawierać co najmniej następujące dane: 

 nazwę Producenta, 

 nazwę klapy, 

 klasę odporności ogniowej, 

 numer Aprobaty Technicznej (AT-15-7848/2014).  

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT 

 Klapy rewizyjne F4, F5, F5/M i F6 powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w 

oryginalnych opakowaniach Producenta. Opakowania powinny zabezpieczać klapy przed 

zniszczeniem, zabrudzeniem, uszkodzeniem mechanicznym i odkształceniem. 

 Na każdym opakowaniu powinna znajdować się informacja zawierająca co najmniej następujące 

dane: 
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– oznakowanie według p. 3.2.5, 

– numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności, 

– nazwę jednostki certyfikującej, która brała udział w ocenie zgodności, 

– znak budowlany. 

 Sposób oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien być zgodny z rozporządzeniem 

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

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198/2004, poz. 

2041, z późniejszymi zmianami). 

 

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 (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881, z późniejszymi zmianami) 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-15-7848/2014 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 (Dz. U. Nr 198/2004, poz. 2041, z późniejszymi zmianami) oceny zgodności klap 

rewizyjnych F4, F5, F5/M i F6 z Aprobatą Techniczną ITB AT-15-7848/2014 dokonuje Producent, 

stosując system oceny zgodności 1. 

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

zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT15-7848/2014, jeżeli akredytowana jednostka certyfikująca 

wydała certyfikat zgodności wyrobu na podstawie: 

a) zadania Producenta: 

– zakładowej kontroli produkcji, 

– uzupełniających badań gotowych wyrobów (próbek) pobranych w zakładzie produkcyjnym, 

prowadzonych przez Producenta, zgodnie z ustalonym programem badań, obejmującym 

badania podane w p. 5.4.3, 

b) zadania akredytowanej jednostki: 

– wstępnego badania typu, 

– wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji, 

– ciągłego nadzoru, oceny i akceptacji zakładowej kontroli produkcji. 
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5.2. Wstępne badanie typu 

 Wstępne badanie typu jest badaniem potwierdzającym wymagane właściwości techniczno-

użytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu. 

 Wstępne badanie typu obejmuje klasy odporności ogniowej klap rewizyjnych. 

 Badania, które w procedurze aprobacyjnej były podstawą do ustalenia właściwości techniczno-

użytkowych wyrobów, stanowią wstępne badanie typu w ocenie zgodności. 

5.3. Zakładowa kontrola produkcji 

 Zakładowa kontrola produkcji obejmuje: 

1. specyfikację i sprawdzenie wyrobów składowych i materiałów, 

2. kontrolę i badania w procesie wytwarzania oraz badania gotowych wyrobów (p. 5.4.2), 

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 właściwościach. 

 Kontrola produkcji powinna zapewniać, że wyrób jest zgodny z Aprobatą Techniczną ITB  

AT-15-7848/2014. Wyniki kontroli produkcji powinny być systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru 

powinny potwierdzać, że wyrób spełnia kryteria oceny zgodności. Poszczególne wyroby lub partie 

wyrobów i związane z nimi szczegóły produkcyjne muszą być w pełni możliwe do identyfikacji i 

odtworzenia. 

5.4. Badania gotowych wyrobów 

5.4.1. Program badań. Program badań obejmuje: 

a) badania bieżące, 

b) badania uzupełniające. 

5.4.2. Badania bieżące. Badania bieżące obejmują sprawdzenie: 

a) wyglądu i jakości wykonania, 

b) kształtu i wymiarów, 

c) prawidłowości działania, 

d) oznakowania. 

5.4.3. Badania uzupełniające. Badania uzupełniające obejmują sprawdzenie odporności ogniowej. 

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 powinny być wykonywane nie rzadziej niż raz na 3 lata. 
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5.6. Metody badań 

5.6.1. Sprawdzenie jakości wykonania, kształtu, wymiarów i prawidłowości działania. 

Sprawdzenie użytych materiałów, kształtu i wymiarów klap, ich kompletności oraz prawidłowości wykonania 

połączeń, a także rozmieszczenia i sposobu zamocowania zamków należy wykonać przez oględziny 

porównując z wymaganiami podanymi w p. 3.2. 

 Wymiary liniowe elementów należy sprawdzić z dokładnością do 1 mm, a pomiary grubości 

blach i kształtowników należy wykonać z dokładnością do 0,1 mm uwzględniając dopuszczalne 

odchyłki wymiarowe według p. 3.2.2. Prawidłowość działania należy sprawdzić otwierając i zamykając 

klapy. 

5.6.2. Sprawdzenie oznakowania. Sprawdzenie oznakowania klap polega na oględzinach i 

odczytaniu informacji podanej na oznakowaniu klapy oraz porównaniu jej z wymaganiami podanymi w p. 

3.2.5. 

5.6.3. Sprawdzenie odporności ogniowej. Odporność ogniową klap należy sprawdzić zgodnie z 

normą PN-EN 1634-1:2009 i PN-EN 1364-2:2001. 

5.7. Pobieranie próbek do badań 

 Próbki do badań należy pobierać losowo, zgodnie z normą PN-83/N-03010. 

5.8. Ocena wyników badań 

 Wyprodukowane wyroby należy uznać za zgodne z wymaganiami niniejszej Aprobaty 

Technicznej, jeżeli wyniki wszystkich badań są pozytywne. 

6. USTALENIA FORMALNO-PRAWNE 

6.1. Aprobata Techniczna ITB AT-15-7848/2015 zastępuje Aprobatę Techniczną ITB  

AT-15-7848/2014. 

6.2. Aprobata Techniczna ITB AT-15-7848/2014 jest dokumentem stwierdzającym przydatność 

przeciwpożarowych klap rewizyjnych F4, F5, F5/M i F6 do stosowania w budownictwie w zakresie 

wynikającym z Aprobaty. 

 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 (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881, z późniejszymi zmianami) 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 
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Aprobatą Techniczną ITB AT-15-7848/2014 i oznakował wyroby znakiem budowlanym, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

6.3. Aprobata Techniczna ITB nie narusza uprawnień wynikających z przepisów  

o ochronie własności przemysłowej, a w szczególności ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo 

własności przemysłowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1410, z późniejszymi zmianami). 

Zapewnienie tych uprawnień należy do obowiązków korzystających z niniejszej Aprobaty Technicznej ITB. 

6.4. ITB wydając Aprobatę Techniczną nie bierze odpowiedzialności za ewentualne naruszenie 

praw wyłącznych i nabytych. 

6.5. Aprobata Techniczna ITB nie zwalnia Producenta klap od odpowiedzialności za właściwą 

jakość wyrobów objętych Aprobatą, a wykonawców robót budowlanych od odpowiedzialności za 

właściwe ich zastosowanie i prawidłową jakość wbudowania. 

6.6.  W treści wydawanych prospektów i ogłoszeń oraz innych dokumentów związanych z 

wprowadzaniem do obrotu i stosowaniem w budownictwie przeciwpożarowych klap rewizyjnych F4, F5, 

F5/M i F6 należy zamieszczać informację o udzielonej tym wyrobom Aprobacie Technicznej ITB AT-

15-7848/2015. 

7. TERMIN WAŻNOŚCI 

 Aprobata Techniczna ITB AT157848/2015 jest ważna do 21 października 2020 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. 

 

K o n i e c 

 

INFORMACJE DODATKOWE 

 Normy związane 

PN-EN 13501-2+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. 

Część 2: Klasyfikacja na podstawie badań odporności ogniowej, z  

wyłączeniem instalacji wentylacyjnej 

PN-EN 1634-1:2009 Badania odporności ogniowej i dymoszczelności zestawów drzwiowych i 

żaluzjowych, otwieralnych okien i elementów okuć budowlanych. Część 

1: Badania odporności ogniowej drzwi, żaluzji i otwieralnych okien 

PN-EN 520 + A1:2012 Płyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badań 
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PN-EN 573-3:2014 Aluminium i stopy aluminium. Skład chemiczny i rodzaje wyrobów 

przerobionych plastycznie. Część 3: Skład chemiczny i rodzaje  

wyrobów 

PN-EN 515:1996 Aluminium i stopy aluminium. Wyroby przerobione plastycznie.  

Oznaczenia stanów 

PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do 

próbek 

PN-EN 1364-2:2001. Badania odporności ogniowej elementów nienośnych. Część 2. Sufity 

 Raporty z badań i oceny 

1) 6061/15/R05NP. Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej sufitów podwieszanych z płyt 

gipsowo-kartonowych z wmontowanymi klapami rewizyjnymi typu F6 EI 60 firmy FF Systems  

Sp. z o.o. przy działaniu ognia od spodu i od góry. Zakład Badań Ogniowych ITB. Warszawa  

2015 r. 

2) 6061.1/13/R02NP. Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej ścian z płyt gipsowo-kartonowych 

z klapami rewizyjnymi F4 EI 120. Zakład Badań Ogniowych ITB. Warszawa 2013 r. 

3) 6061/13/R02NP. Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej klap rewizyjnych F5 EI 30. Zakład 

Badań Ogniowych ITB. Warszawa 2013 r. 

4) 6061/13/R02NP. Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej klap rewizyjnych F5 EI 60. Zakład 

Badań Ogniowych ITB. Warszawa 2013 r. 

5) 0670.1/10/Z00NP. Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej zgodnie z PN-EN 13501-

2+A1:2010. Klapa rewizyjna F5/M firmy FF Systems Sp. z o.o. w obudowie pionów instalacyjnych – 

w ścianach o sztywnej konstrukcji. Zakład Badań Ogniowych ITB. Warszawa 2010 r. 

6) 0670.2/10/Z00NP. Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej zgodnie z PN-EN 13501-

2+A1:2010. Klapa rewizyjna F5 firmy FF Systems Sp. z o.o. w obudowie pionów instalacyjnych – w 

ścianach z okładzinami z płyt gipsowo-kartonowych. Zakład Badań Ogniowych ITB. Warszawa 

2010 r. 

7) 0670.3/10/Z00NP. Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej sufitów podwieszanych z 

okładzinami z płyt gipsowo-kartonowych GKF z klapami rewizyjnymi systemu F6-F90/EI 90 firmy 

FF  

Systems Sp. z o.o. przy działaniu ognia od spodu i od góry. Zakład Badań Ogniowych ITB. 
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Rysunek 1. Klapa rewizyjna F4, EI 120 — przekrój pionowy 
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Rysunek 2. Klapa rewizyjna F4, EI 120 
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Rysunek 3. Klapa rewizyjna F4, EI 120 
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Rysunek 5. Klapa rewizyjna F4, EI 120 
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Rysunek 6. Klapa rewizyjna F5, EI 30 — przekrój pionowy 
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Rysunek 7. Klapa rewizyjna F5, EI 30 
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Rysunek 8. Klapa rewizyjna F5, EI 30 
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Rysunek 10. Klapa rewizyjna F5, EI 60 — przekrój pionowy 
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Rysunek 11. Klapa rewizyjna F5, EI 60 
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Rysunek 12. Klapa rewizyjna F5, EI 60 
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Rysunek 13. Klapa rewizyjna F5, EI 60 
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Rysunek 14. Klapa rewizyjna F5, EI 120 — przekrój poziomy 
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Rysunek 15. Klapa rewizyjna F5, EI 120 — przekrój pionowy 
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Rysunek 16. Klapa rewizyjna F5/M, EI 120 — przekrój pionowy 
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Rysunek 17. Klapa rewizyjna F5, EI 120 
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Rysunek 18. Klapa rewizyjna F5, EI 120 
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Rysunek 19. Klapa rewizyjna F5, EI 120 
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Rysunek 20. Klapa rewizyjna F5, EI 120 
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Rysunek 21. Klapa rewizyjna F5/M — przekrój poziomy 
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Rysunek 22. Klapa rewizyjna F5/M 
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Rysunek 23. Klapa rewizyjna F6, EI 30 — widok od góry 
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Rysunek 25. Klapa rewizyjna F6, EI 30 
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Rysunek 26. Klapa rewizyjna F6, EI 30 — widok od dołu 
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Rysunek 28. Klapa rewizyjna F6, EI 60 — przekrój pionowy 
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Rysunek 29. Klapa rewizyjna F6, EI 60 — przekrój pionowy 
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Rysunek 30. Klapa rewizyjna F6, EI 60 — przekrój pionowy 
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Rysunek 31. Klapa rewizyjna F6, EI 60 — widok od góry 
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Rysunek 32. Klapa rewizyjna F6, EI 60 — widok od dołu 
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Rysunek 34. Klapa rewizyjna F6, EI 90 — widok od góry 
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Rysunek 35. Klapa rewizyjna F6, EI 90 — widok od dołu 
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