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1. Wstęp.  

 
Niniejsza publikacja jest wydana w celu przekazania podstawowych zasad związanych z właściwościami technicznymi, 
montażem oraz konserwacją wyrobów systemu ALUFIRE® i jest uzupełnieniem do nw. dokumentów odniesienia: 
- Aprobata Technicznej ITB AT-15-6520/2016 + aneks  nr 1, 
- Certyfikat LPCB nr 1406b, 
- Certyfikat LPCB nr1406a, 
 
Instrukcja montażu nie zwalnia z obowiązku do stosowania się do wymogów Aprobaty Technicznej ITB AT-15-6520/2016. 
Stosowanie się do przedstawionych poniżej informacji gwarantuje długie i bezproblemowe użytkowanie stolarki 
przeciwpożarowej. 
 

 
2. Budowa stolarki przeciwpożarowej systemu ALUFIRE®. 

 
2.1.  Zestawienie profili w zależności od wymaganej klasy ogniochronności. 

 
Stolarka przeciwpożarowa systemu ALUFIRE® wykonana jest z profili aluminiowych połączonych ze sobą przekładką 
termiczną z poliamidu zbrojonego włóknem szklanym. 
W zależności od wymaganej odporności ogniowej oraz miejsca montażu występują różne konfiguracje zastosowanych profili. 
Ponieważ profil podstawowy w stolarce o odporności od EI15 do EI60 jest niezmienny montowane są różne listwy i uszczelki 
przyszybowe. Zestawienie listew przedstawia poniższa tabela. 
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Tab. 1. Zestawienie elementów stolarki w zależności od odporności ogniowej i rodzaju wypełnień. 

Miejsce 
montażu 

Odporność 
ogniowa 

Listwa 
zewnętrzna 

Uszczelka 
Producent 

wypełnienia 
Uszczelka 

Kątownik do 
mocowania 
wypełnień 

Listwa 
wewnętrzna 

St
ol

ar
ka

 w
ew

nę
trz

na
 

Szyba EI15 

F98-03-030-6-
4 

(REGLAS F98-
03-027-6-4) 

100-05-000-0-
0 

AGC, Pilkington,  
REGLAS 

100-05-000-0-0 
400-15-022-0-0  

z filcem 

F98-03-030-6-4 
(REGLAS F98-

03-027-6-4) 

Szyba EI30 
F98-03-027-6-

4 

100-05-000-0-
0 

AGC, ALUFIRE, 
REGLAS 

100-05-000-0-0 
400-15-017-0-0  

z filcem 
F98-03-027-6-4 

100-07-000-0-
0 

Pilkington 100-07-000-0-0 

Szyba EI45 
F98-03-027-6-

4 

100-05-000-0-
0 

AGC 100-05-000-0-0 
400-15-017-0-0  

z filcem 
F98-03-027-6-4 

100-07-000-0-
0 

Pilkington 100-07-000-0-0 

Szyba EI60 
F98-03-022-6-

4 

100-05-000-0-
0 

AGC 100-05-000-0-0 

400-15-013-0-0  
z filcem 

F98-03-022-6-4 
100-07-000-0-

0 

Pilkington, 
VETROTECH SAINT 

GOBAIN (tylko 
ścianki) 

100-07-000-0-0 

Szyba 
EI120 

F98-03-015-6-
4 

100-03-000-0-
0 

Pilkington 100-03-000-0-0 
400-20-011-0-0  

z filcem 
F98-03-015-6-4 

Panel EI30 
F98-03-022-6-

4 
100-05-000-0-

0 
ALUFIRE 100-05-000-0-0 400-15-013-0-0 F98-03-022-6-4 

Panel EI60 
F98-03-013-6-

4 
100-05-000-0-

0 
ALUFIRE 100-05-000-0-0 400-15-13-0-0 F98-03-013-6-4 

Panel EI120 
F98-02-106-6-

4 
100-10-000-0-

0 
ALUFIRE 100-07-000-0-0 400-20-011-0-0 F98-03-015-6-4 
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Miejsce 
montażu 

Odporność 
ogniowa 

Listwa 
zewnętrzna 

Uszczelka 
Producent 

wypełnienia 
Uszczelka 

Kątownik do 
mocowania 
wypełnień 

Listwa 
wewnętrzna 

St
ol

ar
ka

 z
ew

nę
trz

na
 

Szyba EI15 
F98-02-006-6-

4 
100-10-000-0-

0 
 AGC, Pilkington 100-07-000-0-0 

400-15-017-0-0  
z filcem 

F98-03-022-6-4 

Szyba EI30 
F98-02-006-6-

4 
100-10-000-0-

0 
AGC, Pilkington,  100-07-000-0-0 

400-15-013-0-0  
z filcem 

F98-03-022-6-4  
( dla pakietu o 

grubości ~39m) 
F98-03-018-6-4 
 ( dla pakietu o 

grubości 
~48mm) 

Szyba EI45 
F98-02-006-6-

4 
100-10-000-0-

0 
AGC, Pilkington 100-07-000-0-0 

400-15-013-0-0  
z filcem 

F98-03-022-6-4 

Szyba EI60 
F98-02-006-6-

4 
100-10-000-0-

0 

AGC, Pilkington, 
VETROTECH SAINT 

GOBAIN (tylko 
ścianki) 

100-07-000-0-0 

Przy pakiecie o 
grubości 48mm: 
400-15-010-0-0 z 

filcem, 
w pozostałych: 

400-15-013-0-0 z 
filcem 

F98-03-022-6-4  
( dla pakietu o 

grubości ~39m) 
F98-03-018-6-4 
 ( dla pakietu o 

grubości 
~48mm) 

Szyba 
EI120 

F98-02-106-6-
4 

100-10-000-0-
0 

Pilkington 100-07-000-0-0 
400-20-011-0-0 z 

filcem 
F98-03-015-6-4 

Miejsce 
montażu 

Odporność 
ogniowa 

Listwa 
zewnętrzna 

Uszczelka Wypełnienie Uszczelka 
Kątownik do 
mocowania 
wypełnień 

Listwa 
wewnętrzna 

 
 
 
 

    
Rys. 1. Przekrój przez profil podstawowy ALUFIRE®. 
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Tab. 2. Przekroje zastosowanych profili przedstawia poniższa tabela. 

PROFILE ALUMINIOWE 

80
46

 
 
 

Rys.  2. Profil podstawowy od EI15 do EI60 F98-01-080-6-4 

94,5

46

 
Rys. 3 . Profil podstawowy do EI120 F98-01-095-6-4 

23

31,25

 
 

Rys.  4. Listwa przyszybowa F98-03-030-6-4 

23

26,75

     

26,75

23

 
 
Rys.  5. Listwa przyszybowa F98-03-027-6-4 

22,2

23

 

22,2

23

 
 

Rys. 6. Listwa przyszybowa F98-03-022-6-4 

14
23

 
 

Rys. 7. Listwa przyszybowa F98-03-013-6-4 
15,25

30

 
 

Rys. 8. Listwa przyszybowa F98-03-015-6-4 

6,15

21
,5

 
 
 

Rys. 9. Listwa przyszybowa F98-02-006-6-4 
6,14

30

 
Rys. 10 . Listwa przyszybowa F98-02-106-6-4 

17,9

2
3

 
 
Rys. 11. Listwa przyszybowa F98-03-018-6-4 

          

6.15

19
.1

15

 
Rys. 12 . Przylga redukująca F98-02-206-6-4 

23.5

9
.2
5

 
 

Rys.  13. Modyfikator F98-02-037-6-4 
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16
21  

 
 
 

Rys. 14 . Okapnik F98-03-021-6-4 

 
 

Rys.  15. Próg niski 10 mm F98-04-010-6-4 

2
0

64.6

 
 

Rys. 16. Próg wysoki 20mm F98-04-024-6-4 

7
9
.5

 
Rys. 17 . Łącznik kątowy 90o F98-06-090-6-4 

 
 
 

AKCESORIA 
 

 
 

Rys. 18 . Uszczelka przyszybowa 100-03-000-0-0 

 

 
 

Rys. 19 . Uszczelka przyszybowa 100-05-000-0-0 
 

 
 
 

Rys.  20. Uszczelka przyszybowa 100-07-000-0-0 

 

 
 
 

Rys.  21. Uszczelka przyszybowa 100-10-000-0-0 

 
 
 
 
 
 

Rys.  22. Uszczelka fartuchowa 100-11-000-0-0 

30 30

3030

5
4

3
2

 
 
Rys.  23. Podkładka do wypierania szyb 103-00-000-0-0 

 

 
 
 

Rys.  24. Łącznik stabilizujący profil 202-50-009-0-0 
 

X - szerokość
płaskownika

2

30

20

40

50

 
Rys.  25. Płaskownik do dylatacji lub obróbek  
            PX0-X0-002-04-0 
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X – szerokość kątowników 

Y – wysokość kątowników 
 

Rys.  26. Kątownik do mocowania wypełnień 400-XX-0YY-0-0 

 

 

 

X – szerokość kątowników 

 

 

Rys.  27. Kątownik do mocowania wypełnień 400-18-0XX-
0-0 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rys. 28. Kątownik do mocowania wypełnień 400-24-085-0-0 

 

 

X – długość podkładki 
 

Rys. 29. Podkładka pod kątownik 400-XX-000-0-0 

 

 
 

Rys. 30. Zestaw antywyważeniowy 410-00-000-0-0 
 

16

69 69

O
11

O
11

 
 
 

Rys. 31. Zabezpieczenie tylnej krawędzi profilu  
            410-00-000-0-1 
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Rys.  32. Zabezpieczenie tylnej krawędzi profilu EI120  
            410-00-120-0-1 

 
 

Rys. 33. Kotwa montażowa 410-00-000-1-1 

 
Rys. 34. Łącznik typu „T” 900-20-033-0-0 
 
2.2.  Budowa wypełnień. 
 
Stosowane szkło ogniochronne jest zbudowane z dwóch lub wielu warstw tafli szkła przedzielonych cienkimi przekładkami 
ogniochronnymi wykonanymi z żelu o grubości ok. 1mm. W przypadku pożaru, w temperaturze ok. +120 0C, przekładka 
pęcznieje i matowieje pochłaniając energię cieplną wytwarzaną przez ogień. Proces ten powtarza się przy każdej warstwie, 
aż szkło i przekładki zostaną całkowicie zużyte.  
Wyjątek stanowi szkło z firmy Vetrotech, które składa się z dwóch hartowanych szyb z wypełnioną pomiędzy nimi 
przestrzenią żelem.  
Wypełnienia nieprzezierne wykonane są z klejonych warstwowo płyt GKF lub FIREBOARD firmy KNAUF w przypadku ścian 
od EI15 do EI60 obudowanych obustronnie blachą aluminiową a w przypadku ścian EI120 z klejonych warstwową płyt 
FIREBOARD firmy KNAUF obudowanych obustronnie blachą stalową. 
 
2.3.Identyfikacja wyrobów ALUFIRE®. 
 

 

Przepisy Prawa Budowlanego wymagają trwałego oznakowania stolarki przeciwpożarowej. 
Jeżeli dostarczona stolarka nie zawiera opisów zgodnych z poniższym opisem należy zgłosić ten 
fakt do Producenta. 

 
Stolarka przeciwpożarowa posiada tabliczki identyfikacyjne zgodne z poniższym wzorem. 

 
Zdj. 1. Tabliczka znamionowa wyrobów ALUFIRE®. 
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Informacje zawarte na tabliczce określają: dane producenta, datę produkcji, klasę odporności ogniowej, nazwę wyrobu, 
numer wyrobu, numer aprobaty. 
Tabliczka znamionowa zamocowana jest trwale: 

- od strony wewnętrznej na dolnym profilu – w przypadku witryn, 
- na ościeżnicy przy górnym zawiasie – w przypadku drzwi. 

Oprócz zastosowanej tabliczki znamionowej trwale oznaczone są również szyby przeciwpożarowe. Znak na szybie zawiera: 
- nazwę producenta, 
- klasę odporności,    
- nazwę szkła, 

 

 
Zdj. 2. Oznaczenia szyb przeciwpożarowych. 
 

3. Transport i składowanie. 
 

Ze względu na ciężar szyb oraz wielkość konstrukcji przeciwpożarowych stolarka systemu AUFIRE® transportowana jest             
w częściach. Ze względu na konieczność wcześniejszego mocowania konstrukcji do ściany szlklenie przeprowadza się na 
miejscu wbudowania. 
 W przypadku transportu producenta wyroby dostarczane są na stojakach. Akcesoria, uszczelki itp. dostarczane są w 
kartonach. Nie ma możliwości pozostawienia stojaków wraz z dostarczonym wyrobem. 
Standardowo dostawa nie obejmuje: wełny mineralnej, pianki, dybli, kotew. 
 
Transport i magazynowanie szyb: 
Szyby powinny być transportowane i składowane na przystosowanych do ich przewozu stojakach. Formatki muszą opierać 
się całą powierzchnią o konstrukcję stojaka i być zabezpieczone przed ewentualnym przemieszczaniem. Kąt odchylenia od 
pionu ściany wsporczej stojaka wynosi 6-10o. Poszczególne formatki muszą być oddzielone od siebie przekładkami 
korkowymi o grubości 3mm. Niedopuszczalne w trakcie przenoszenia szyby jest jej opieranie na krawędzi. Uderzenia w 
krawędź mogą spowodować jej pęknięcie. Szczególnie na takie postępowanie narażone są szyby hartowane firmy 
Vetrotech. Szyby przeciwpożarowe należy zabezpieczyć prze działaniem: wody, temperatury oraz promieniowania UV. 
Powinny być składowane w suchych i przewiewnych pomieszczeniach zabezpieczone przed bezpośrednim działaniem 
słońca lub innych źródeł ciepła. Odporność termiczna dla szyb przeciwpożarowych wynosi: 
- szkło firmy AGC: od -40 do +40oC, 
- szkło firmy Pilkington: od -40 do +50oC, 
- szkło firmy Vetrotech: od -10 do +45oC. 
Taśma znajdująca się na krawędzi szyb nie może być uszkodzona.  
 
Transport i magazynowanie elementów aluminiowych: 
Elementy drzwi, witryn oraz inne elementy aluminiowe powinny być transportowane i magazynowane w taki sam sposób jak 
szkło. Stojaki powinny zapewnić podparcie wyrobów zapobiegające ich odkształceniu. Konstrukcje aluminiowe muszą być 
oddzielone od siebie miękkimi przekładkami i zabezpieczone przed przesuwaniem i drganiem.   
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4. Montaż stolarki systemu ALUFIRE. 
 

4.1. Wymagania dotyczące ścian i otworów. 
 

Każdy wbudowywany i montowany element powinien być wstawiany w gotowy już otwór w murze. 
Niedopuszczalne jest obudowywanie ościeżnicy murem w trakcie montażu stolarki lub jego zakończeniu. Otwór w murze 
powinien być szerszy o 20-30 mm i wyższy o 10-30 mm od zewnętrznych wymiarów stolarki. Kąty otworu powinny mieć 90 
stopni, a przekątne nie powinny się różnić o więcej niż 1 cm. 

 
 Wszystkie powierzchnie wewnętrzne otworu powinny być gładkie, bez ubytków, a warstwa izolacji wewnętrznej nie 

powinna wystawać poza powierzchnię ściany w ościeżu. Dolna powierzchnia otworu powinna być jednolita, równa, 
zbudowana z niepalnego materiału, na którym stabilnie można postawić stolarkę. 

 
Typy ścian, w które mogą być wmontowane konstrukcje ALUFIRE w zależności od odporności ogniowej zostały 

wyszczególnione w tabeli. 4. 
Niedopuszczalne jest montowanie konstrukcji w miejscach w których nie wykonano posadzek i warstw 

podposadzkowych. 
 
4.2. Skrócona technologia montażu. 
 
Skrócona technologia montażu została opisana w tabeli 3. 
 
Tab. 3. Skrócona technologia montażu stolarki aluminiowej systemu ALUFIRE® jest następująca: 

 
LP. Treść operacji Kontrolowane elementy 

1 Kontrola otworu - Wysokość otworu o 10-30mm, szerokość o 20-30mm większa od zewnętrznych 
wymiarów stolarki,  
- różnica przekątnych ≤ 1cm, 
- kontrola posadzki, 
- powierzchnie ścian i posadzki powinny być dobrze związane i nie powinny 
posiadać luźnych elementów, 
- maksymalne dopuszczalne odchyłki w poziomie +/- 3mm przy jednoczesnym 
zachowaniu przekątnych otworu. 

2 Przygotowanie stolarki - wiercenie otworów w ościeżnicy lub ramie w środkowej komorze termicznej i  
zabezpieczenie tylnej krawędzi (uwaga: przed wierceniem otworów zdemontować 
uszczelkę fartuchową drzwi) 

3 Ustawienie stolarki w otworze - kontrola wypoziomowania i pionu stolarki 
- unieruchomienie stolarki w otworze za pomocą klinów, 
- kontrola otwierania skrzydeł drzwi, 

4 Mechaniczny montaż stolarki - Mocowanie mechaniczne stolarki zgodnie z materiałami zestawionymi w tabeli 5. 
5 Uszczelnienie stolarki Wypełnienie przestrzeni pomiędzy stolarką a ścianą materiałami zestawionymi w 

tabeli 6. 
6 Montaż wypełnień - montaż zgodnie z p. „Montaż i wypieranie wypełnień”. 
7 Obróbka  - wykonanie obróbki drzwi zgodnie ze specyfikacją zamówienia. 
8 Montaż akcesoriów - montaż klamek, samozamykaczy i innych elementów zgodnie ze specyfikacją 

zamówienia. 
9 Regulacje - wykonanie niezbędnych regulacji w celu prawidłowego działania wyrobów 

ALUFIRE®. 

10 Sprzątanie stanowiska pracy  
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4.3.Montaż stolarki w otworze. 
 

Użyte do montażu materiały (wełna mineralna, pianka, dyble itp.) muszą być dopuszczone do montażu wyrobów 
przeciwpożarowych, wpisane do AT1. 

 

 

Montaż stolarki przeciwpożarowej systemu ALUFIRE® musi odbywać w sposób mechaniczny. 
Pianki, wełna mineralna lub podobne materiały nie są dozwolone, jako materiały mocujące. 
 

 
 
Dopuszczone przez Aprobatę Techniczną materiały do montażu stolarki w ścianie oraz wypełnienia szczeliny pomiędzy 
konstrukcjami i murem zostały wyszczególnione w tabeli 5 i 6. 
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Tabela .4. Rodzaje ścian, w które mogą być montowane wyroby ALUFIRE®. 
 

Rodzaj przegrody 
Drzwi i okna techniczne wewnętrzne  

i zewnętrzne ALUFIRE® 
Ściany ALUFIRE® 

EI15 EI30 EI45 EI60 EI15 EI30 EI45 EI60 EI120 
Betonowa i żelbetowa, murowana z cegły pełnej, sitówki, kratówki, 
dziurawki lub betonu komórkowego, o grubości nie mniejszej niż 110 mm 
i gęstości nie mniejszej niż 650 kg/m3 

    - - - - - - - 

Betonowa i żelbetowa, murowana z cegły pełnej, sitówki, kratówki, 
dziurawki lub betonu komórkowego, o grubości nie mniejszej niż 115 mm 
i gęstości nie mniejszej niż 650 kg/m3 

               - 

Nienośne ALUFIRE EI15, ALUFIRE EI30, ALUFIRE EI45, ALUFIRE 
EI60, ALUFIRE EI120, ALUFIRE Vision Line EI30 oraz ALUFIRE Vision 
Line EI60 

  - - -   - - - - 

ALUFIRE EI30, ALUFIRE EI45, ALUFIRE EI60, ALUFIRE EI120, 
ALUFIRE Vision Line EI30 oraz ALUFIRE Vision Line EI60     - -    - - - 

ALUFIRE EI45, ALUFIRE EI60, ALUFIRE EI120 oraz ALUFIRE Vision 
Line EI60       -      - 

ALUFIRE EI60, ALUFIRE EI120 oraz ALUFIRE Vision Line EI60              - 
Szkieletowe z płyt gipsowo-kartonowych, płyt Promateect-H, Promaxon 
typ A lub fermacell, o konstrukcji nośnej z kształtowników stalowych i 
grubości nie mniejszej niż 100 mm 

               - 

Przegrody co najmniej o klasie EI120 odporności ogniowej betonowych i 
żelbetowych, murowanych z cegły pełnej, sitówki, kratówki, dziurawki lub 
betonu komórkowego o grubości nie mniejszej niż 240 mm i gęstości nie 
mniejszej niż 650 kg/m3 

                

 Możliwe zastosowanie 
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Tabela. 5.  Sposób mocowania konstrukcji do przegrody. 

Sposób mocowania konstrukcji 
do przegrody 

Rodzaj ściany 

Drzwi i okna techniczne 
wewnętrzne i zewnętrzne 

ALUFIRE® 
Ściany ALUFIRE® 

EI15 EI30 EI45 EI60 EI15 EI30 EI45 EI60 EI120 
Wkręt stalowy z gwintem na całej długości o 
wymiarach co najmniej Ø7,5x130 mm 

Betonowe, żelbetowe i murowane 

               - 

Wkręt stalowy z gwintem na całej długości o 
wymiarach co najmniej Ø7,5x92 mm 

- -     - - - - - 

Dyble stalowe o wymiarach co najmniej 
Ø10x112 mm 

                  

Wkręty samowiercące co najmniej Ø6x55 
mm 

Szkieletowe o konstrukcji nośnej z 
kształtowników stalowych 

                  

Wkręt stalowy z gwintem na całej długości o 
wymiarach co najmniej Ø5x100 mm 

Połączenie konstrukcji systemu 
ALUFIRE®     - -     - 

 Możliwe zastosowanie 
 
Tabela. 6. Zestawienie materiałów do wypełnienia przestrzeni pomiędzy konstrukcją ALUFIRE a ścianą. 

Rodzaj wypełnienia pomiędzy ścianą a 
montowanym elementem 

Drzwi i okna techniczne wewnętrzne  
i zewnętrzne ALUFIRE® 

Ściany ALUFIRE® 

EI15 EI30 EI45 EI60 EI15 EI30 EI45 EI60 EI120 
Niepalna wełna mineralna o gęstości 70 kg/m3 

                  
Pianka ogniochronna GREAT STUFF firmy Dow Corning                 - 
Pianka ogniochronna SOUDAFOAM FR firmy SOUDAL                 - 
Pianka ogniochronna NULLFIRE FF 197 1K-P firmy 
ILLBRUCK       -     - - - 

Pianka ogniochronna BBS-9802 NBS firmy DEN BEVEN - - - -     - - - 
 Możliwe zastosowanie
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Rys. 41. Przekrój przez połączenie dylatacyjne. Rys. 42. Przekrój przez ościeżnicę drzwi/okna o klasie 
odporności EI60 z naświetlem stałym o klasie 
odporności EI120. 

 
Rys. 43. Połączenie profili typu „T” 
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4.4. Montaż i wypieranie wypełnień. 
 

 

Podczas montażu szyb zachować należy szczególną ostrożność. Stosowanie nieprawidłowych narzędzi 
i materiałów montażowych może spowodować uszkodzenie szyb. Uszkodzenia szyb powstałe z winy 
nieprzestrzegania zasad opisanych w „Instrukcji montażu” będzie skutkowało obciążeniem kosztami 
związanymi z wykonaniem i dostawą nowych szyb oraz utratą gwarancji. 

 
 
Podczas montażu szyb zespolonych koniecznie należy zwrócić uwagą na informacje zawarte na szybach oraz ich 
opakowaniach. Szyby zespolone posiadają naklejkę samoprzylepną z opisem „ strona wewnętrzna”, która określa położenie 
szyby ognioochronnej oraz „dół szyby”, który określa krawędzie licujące i wentyl. Nieprawidłowy montaż szyby w konstrukcji 
aluminiowej powoduje jej uszkodzenie, które nie jest uznawane jako wada wewnętrzna podzespołu. 
Montaż szyb zgodnie z opisem należy przeprowadzić, ponieważ: 
- z przyczyn technologicznych w czasie produkcji szyb zespolonych na dwóch krawędziach tafle mogą być przesunięte, 
- w rogu szyby znajdować może się wentyl (szyby firmy Vetrotech) – nieprawidłowy montaż może doprowadzić do wycieku 
żelu przeciwpożarowego. 

 
 

Zdj. 3. Etykieta szyby przeciwpożarowej ALUFIRE®. 
 

Krawędzie szyby zabezpieczone są taśmą ochronną. Uszkodzenie tej taśmy spowoduje wyciek żelu 
przeciwpożarowego i utratę właściwości przeciwpożarowych a w konsekwencji zmatowienie szkła. 
 
Szyby zamocowane są w ramie za pomocą kątowników stalowych mocowanych za pomocą wkrętów samo wiercących. 
Na powierzchni kątowników przyklejona jest podkładka filcowa, która zabezpiecza szybę przed bezpośrednim kontaktem z 
metalem, których nie wolno usuwać. Pomiędzy szybą a kątownikiem należy zachować luz, który wynosi 1 – 2mm ( 0,5 – 1 
mm na stronę ). Jest to konieczne ze względu na pęcznienie szyby w czasie pożaru oraz możliwość uszkodzenia w czasie 
montażu. 
Poniżej przedstawione zostały przykłady użycia prawidłowego i nieprawidłowego kątownika. 
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Zdj. 4. Montaż prawidłowy (nieodkształcona podkładka 
filcowa)                    

Zdj. 5. Montaż nieprawidłowy (brak luzu spowodowany 
nierównoległym przykręceniem kątownika stalowego lub 
użyciem nieodpowiedniego kątownika) 

 
 
Wypieranie szyb przeprowadza się za pomocą klocków podszybowych. 
 
 

 

Klocki podszybowe wykonane są z twardego drewna o twardości wg skali Shore´a A75, 
zabrania się wykorzystywania podkładek plastikowych, stalowych lub wykonanych z innych 
materiałów. 
Każda szyba lub panel muszą bezwzględnie być zabezpieczone kątownikami. Miejsce ich 
przykręcenia wskazuje zamontowana przez Producenta podkładka pod kątownik.   

 
Szyby nie mogą stykać się z ramą lub innymi twardymi materiałami.  
Ponieważ szyba nie spełnia funkcji nośnej, klocki dystansowe spełniają następujące funkcje: 
a) rozłożenie ciężaru szyby na ramę, 
b) wypoziomowanie szyby w ramie, 
c) zapewnienie prawidłowego ruchu skrzydła, 
d) wykluczenie możliwości bezpośredniego kontaktu szyby z ramą. 
 
Wypieranie szyb przeprowadza się za pomocą podkładek podszybowych które rozmieszczamy w odległości około 80-100 
mm od każdej z krawędzi szyby. Szerokość klocków powinna być, co najmniej równa grubości szyby. Grubość klocka 
zależna jest od luzu pomiędzy wypełnieniem a profilem i powinna być dobrana w taki sposób aby wyprzeć szybę ku górze 
zachowując luz 2-3 mm pomiędzy górną krawędzią szyby i ramą aluminiową. Klocki muszą być zabezpieczone przed 
przesuwaniem się neutralnym klejem lub masą uszczelniającą. Nie mogą one utrudniać odwadniania i odpowietrzania profili. 
Ich długość nie powinna przekraczać 100 mm. 
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podkladki podszybowe

podkladki ustalajace

 
Rys. 44. Sposób rozmieszczenia podkładek podszybowych przy montażu szyb i paneli ogniochronnych w witrynach oraz 
drzwiach 
 
Ostatnią czynnością szklenia jest zatrzaśnięcie listew przyszybowych oraz montaż uszczelek w szczelinie między 
wypełnieniem, a listwą przyszybową, co zapewnia stabilizację szyby. 
 
4.5. Uwagi dotyczące montażu. 
 
Ze względu na rozszerzalność termiczną elementów aluminiowych pod wpływem temperatury dopuszczalne są pomiędzy 
krawędziami listew przyszybowych a profilami podstawowymi luzy wielkości 1-2 mm. 
 

luz 1-2 mm

luz 1-2 mm
 

Rys. 45. Pasowanie listew przyszybowych. 
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Grubość zastosowanej uszczelki przytykowej oraz jej docisk do profilu ościeżnicy powodować może nie licowanie się 
skrzydła z ościeżnicą. Różnica pomiędzy osadzeniem skrzydeł przy zamkniętych drzwiach może wynosić 1-3 mm. 

1 - 3 mm

 
Rys. 46. Licowanie się skrzydeł drzwiowych do ościeżnicy. 
 
4.6. Regulacja zawiasów. 
 
4.6.1.  Zawias MAH3D Plus firmy ALUSTYSTEM. 
 

Zawiasy MAH3D Plus są zawiasami trójskrzydełkowymi. Zawiasy te mają  
możliwość regulacji w trzech płaszczyznach.  
Z 
Regulacja pionowa odbywa się poprzez zmianę pozycji wkrętki regulacyjnej umieszczonej pod tuleją regulacyjną w części 
futrynowej zawiasu przy użyciu 
klucza imbusowego. 
Y 
Regulacja prostopadła do płaszczyzny futryny odbywa się poprzez umieszczenie mimośrodowej tulejki regulacyjnej w 
odpowiedniej pozycji względem wycięć w części futrynowej zawiasu. 
X 
Regulacja równoległa do płaszczyzny futryny odbywa się poprzez zmianę ustawienia osi zawiasu, względem części 
skrzydłowej zawiasu śrubą regulacyjną przy użyciu klucza imbusowego. Po regulacji następuje zablokowanie pozycji śrubą 
dociskową przy użyciu klucza imbusowego. 
 

 
 

Zdj. . Schemat regulacji zawiasu trójskrzydełkowego. 
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4.6.2. Zawias Rollenband firmy Dr Hahn. 
 
Zdj. 6. Regulacja pozioma poprzez obrót położonej 
wewnątrz śruby. 

 
Zdj. 7. Regulacja pionowa: 
- poluzować wszystkie śruby mocujące po stronie 
ościeżnicy, 
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Zdj. 8. Regulacja pionowa: 
- Regulacji pionowej dokonać za pomocą mimośrodu na 
dolnym zawiasie (zakres regulacji +/- 2,5mm), 
- po regulacji dokręcić śruby sąsiadujące z mimośrodem a 
następnie pozostałe (5-9Nm) 

 
 

5. Montaż akcesoriów drzwiowych 
 

5.1. Klamka. 
 
1. Włożyć kwadratowy trzpień klamki w otwór zamka, 
2. Założyć klamkę z rozetami i przykręcić za pomocą śrub do nitonakrętek z siłą umożliwiającą swobodny ruch klamki, 
3. Zablokować kwadratowy trzpień w uchwycie klamki poprzez przykręcenie śrub kluczem imbusowym, 
4. Założyć osłony ze stali szczotkowanej maskujące rozety klamki.  
 
Klamki powinny być sztywno umocowane, szyldy nie powinny odchylać się od płaszczyzny drzwi. 
 
 
5.2. Samozamykacz nawierzchniowy. 
 
Samozamykacz nawierzchniowy nie jest fabrycznie montowany. Dostarczony jest on w oryginalnym opakowaniu wraz z 
instrukcją montażu.  
Samozamykacz powinien być przykręcony za pomocą wkrętów M5 do nitonakrętek montowanych przez montażystów w 
profilach aluminiowych na budowie. Jego regulacja odbywa się zgodnie z zamieszoną w opakowaniu instrukcją. 
 

6. Odbiór wyrobów ALUFIRE®. 
 

6.1. Odbiór powłok lakierniczych. 
 

Powłoki lakiernicze należy oglądać z odległości 3m. Przy oglądaniu z tej odległości  powierzchnia nie może mieć widocznych 
defektów w postaci: chropowatości, zacieków, pęcherzy, wtrąceń, kraterów, matowych plam, porów, wgłębień, rys                  
i zadrapań. Powłoka powinna mieć równomierny kolor i połysk z dobrym kryciem. 
 
6.2. Odbiór szyb. 

 
Odbiór szkła przeprowadza się zgodnie z normą PN-EN ISO 12543-6 Szkło w budownictwiei. Szkło należy obserwować 
ustawiwszy w pozycji pionowej i równoległej do matowego, szarego ekranu przy jasnym rozproszonym świetle. Obserwator 
powinien znajdować się w odległości 2 m od obserwowanego szkła. Ocenia się tylko wady widoczne z tej odległości. 
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Norma ta dopuszcza występowanie wad punktowych o następujących wielkościach: 
 średnicy do 0,5mm są pomijane, 
 średnicy 0,5 do 1mm są dopuszczalne lecz nie mogą występować w skupisku. 
 wady o średnicy 1,0 do 3,0mm : powierzchnia szyby do 1m2 - 3 szt, 

                                                                   powierzchnia szyby 1 do 2 m2 - 4 szt, 
                                                                   powierzchnia szyby 2 do 8 m2 - 2 wady na m2. 
Wady większe niż 3 mm są niedopuszczalne. 
Wady liniowe o długości do 30mm są dopuszczalne. 
 

7. Eksploatacja. 
 

7.1.Przeglądy stolarki i konserwacja. 
 
Zgodnie z informacją uzyskaną od Dyrektora Biura Rozpoznawania Zagrożeń KG PSP przeprowadzanie przeglądów 
technicznych i czynności konserwacyjnych urządzeń przeciwpożarowych, wymagane jest rozporządzeniem Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109, poz. 719). Właściciel budynku jest odpowiedzialny za zapewnienie realizacji 
wymaganego programu konserwacji oraz zapewnienie natychmiastowych napraw w przypadku zaobserwowania w okresie 
użytkowania jakichkolwiek uszkodzeń i przejawów pogorszenia właściwości, które mogą być szkodliwe dla należytego 
pełnienia funkcji przez stolarkę przeciwpożarową 
 
W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania przeciwpożarowych drzwi spełniających wymogi bezpieczeństwa 
biernego oraz zachowania warunków wynikających z gwarancji Producent nakłada obowiązek dokonywania przeglądów 
technicznych wyprodukowanej stolarki nie rzadziej niż dwa razy do roku. Przeglądy powinny wykonywać osoby posiadające 
odpowiednią wiedzę na temat budowy i eksploatacji aluminiowej stolarki p-poż wyprodukowanej przez ALUFIRE Sp. z o.o. 
Sp.k. Stosowne certyfikaty uprawniające do wykonywania ww. przeglądów uzyskać można po odbyciu przeszkolenia przez 
przedstawiciela producenta. 
 
Przegląd okresowy i konserwacja obejmuje następujące czynności: 

1. Kontrola i uruchomienie drzwi/okna w celu zapewnienia, że wszystkie elementy składowe są w stanie należytej 
sprawności do działania 

2. Kontrola działania urządzeń zamykających i dokonanie ewentualnej regulacji, 
3. Kontrola elementów blokujących/zapadkowych, 
4. Sprawdzenie stanu powłok lakierniczych, 
5. Sprawdzenie ogólnego stanu zamontowanych okuć w razie potrzeby dokręcenie wszystkich luźnych śrub 

mocujących okucia, 
6. Sprawdzenie ogólnego stanu uszczelek, szczelnego przylegania i styku w narożach oraz poprawności ich 

zamontowania, 
7. Sprawdzenie, czy nie zostały dodane lub usunięte jakiekolwiek urządzenia, które mogłyby mieć wpływ na działanie 

stolarki systemu ALUFIRE®. 
8. Sprawdzenie czystości i lekkie nasmarowanie wszystkich ruchomych elementów okuć.  

 
W przypadku stwierdzonych jakichkolwiek uszkodzeń lub nadmiernego zużycia poszczególnych elementów dokonać 
naprawy lub wymiany na nowe. 
 
W celu zapewnienia prawidłowego działania, przedłużenia żywotności i zachowania estetycznego wyglądu zamontowanej 
przeciwpożarowej stolarki aluminiowej, należy regularnie przeprowadzać okresowe zabiegi pielęgnacyjne i konserwacyjne, 
do których należy: 

1. Konserwacja powierzchni lakierowanych: 
Powłoki proszkowe nie są odporne na mechaniczne uszkodzenia spowodowane przez ostre narzędzia, materiały 
ścierne oraz na działanie rozcieńczalników organicznych, stężonych alkoholi, kwasów, zasad i związków 
ropopochodnych. Zbyt długie pozostawienie taśm zabezpieczających na powierzchni powłoki proszkowej, 
szczególnie przy ekspozycji słonecznej i wysokiej temperaturze otoczenia może prowadzić do reakcji chemicznych 
w wyniku których jest niemożliwe usunięcie foli bez uszkodzenia powierzchni lakierowanych. 
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Do mycia powierzchni proszkowych należy używać czystą wodę z niewielką ilością neutralnych lub lekko 
alkalicznych detergentów. Nie można stosować mocno kwaśnych lub mocno alkalicznych detergentów, 
organicznych rozpuszczalników zawierających estry, ketony, alkohole, związki aromatyczne, estry glikoli, 
węglowodory chlorowane itp. 
Temperatura stosowanych do mycia środków nie może przekraczać 25oC. Po każdym umyciu powierzchnia musi 
być natychmiast spłukana zimną wodą. 

2. Konserwacja szyb. 
Mycie i czyszczenie powierzchni szklanych zależy od warunków panujących w otoczeniu oraz stopnia 
zanieczyszczenia środowiska. Szkło należy czyścić tak często, by utrzymać je w czystości. Minimalna zalecana 
częstotliwość mycia wynosi sześć miesięcy. W większości przypadków szkło wystarczy umyć dużą ilością czystej 
wody. Czasami do wody można dodać niewielką ilość neutralnego środka czyszczącego lub innego, dostępnego 
na rynku produktu przeznaczonego do mycia szyb. Korzysta się także z gumowych wycieraczek do szyb lub 
specjalnych ściereczek. Po umyciu szkło należy obficie spłukać czystą wodą i zebrać nadmiar płynu przy pomocy 
gumowej wycieraczki. Zabrania się stosowania środków czyszczących z materiałami powodującymi ścieranie, 
zarysowanie lub szlifowanie. 

3.  Konserwacja uszczelek przylgowych i osadczych wykonanych z kauczuku syntetycznego EPDM polega na ich 
oczyszczeniu przy użyciu neutralnych środków czyszczących, a następnie naniesieniu na ich powierzchnię 
odpowiedniego środka opartego na żywicy silikonowej zapobiegającego przed negatywnym działaniem warunków 
atmosferycznych zapewniając ich elastyczność. 

4.  Konserwacja okuć ruchomych elementów ze sobą współpracujących – do tego należy stosować preparaty oparte 
na komponentach silikonowych o właściwościach konserwujących i smarujących oraz chroniących przed korozją. 

 
Producent przeciwpożarowej stolarki aluminiowej ALUFIRE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. oferuje usługi w 
zakresie okresowych przeglądów. 
 
7.2. Utylizacja. 
 
Zużyta lub zdemontowana stolarka przeciwpożarowa systemu ALUFIRE® podlega utylizacji zgodnie z Dz. U. z 2007 r., nr 39, 
poz. 251. Poszczególne elementy stolarki powinny być klasyfikowane zgodnie z Rozporządzeniem ministra Środowiska z 
dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów ( Dz. U. nr 112, poz. 1206. i przekazane do firm zajmujących się 
utylizacją odpadów. 
 

8. Warunki gwarancji. 
 

ALUFIRE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa NINIEJSZYM UDZIELA GWARANCJI JAKOŚCI 
NA PRODUKOWANĄ PRZEZ SIEBIE STOLARKĘ ALUMINIOWĄ I ZAPEWNIA KUPUJĄCEGO O DOBREJ JAKOŚCI 
PRODUKOWANEJ PRZEZ SIEBIE STOLARKI, WYKORZYSTANIU DO JEJ PRODUKCJI BEZPIECZNYCH I 
ATESTOWANYCH MATERIAŁÓW, GWARANTUJĄCYCH PRAWIDŁOWE FUNKCJONOWANIE CAŁEJ STOLARKI ORAZ 
JEJ POSZCZEGÓLNYCH MECHANIZMÓW I OKUĆ 

 
OKRESY GWARANCYJNE: 
Stolarka aluminiowa (profile, szyby i inne wypełnienia, uszczelki) – 36 miesięcy gwarancji od dnia sprzedaży. Gwarancja 
dotyczy całości wyrobu i obejmuje należytą jakość kształtowników aluminiowych, szyb oraz innych wypełnień i uszczelek. 
Akcesoria dodatkowe i wymienne w stolarce, stanowiące odrębną całość (np.: klamki, zamki, wkładki patentowe, 
samozamykacze, elektrozwory, rygle przeciwpaniczne, zawiasy itp.) – 12 miesięcy gwarancji od dnia sprzedaży. 
Montaż – 12 miesięcy od daty montażu stolarki, w przypadku kiedy był wykonany przez montażystę Gwaranta.  
Powyższe okresy gwarancyjne liczone są od daty odbioru stolarki przez zamawiającego.  
W przypadku zakupu stolarki razem z usługą montażu, okresy gwarancyjne są liczone od daty montażu stolarki.  
 
WADA WYROBU BUDOWLANEGO: 
„Wadą wyrobu budowlanego” w rozumieniu niniejszej gwarancji jest wada fizyczna tego wyrobu polegająca na jego 
niezgodności z umową. Dany wyrób budowlany uznaje się za niezgodny z umową w sytuacji w której:: 
nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z 
okoliczności lub przeznaczenia, 
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nie ma właściwości, o których istnieniu Gwarant jako sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub 
wzór, 
nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował Gwaranta jako sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Gwarant jako 
sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia, 
został kupującemu wydany w stanie niezupełnym. 
 
WYKONANIE OBOWIĄZKÓW GWARANCYJNYCH: 
Odpowiedzialność gwaranta z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady fizyczne (wady wyrobu budowlanego) opisane powyżej, 
powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej stolarce, jak również spowodowane montażem gwaranta.  
W ramach udzielonej gwarancji, Gwarant zobowiązany jest usunąć usterkę poprzez wymianę wadliwej stolarki na stolarkę 
wolną od wad lub wymianę elementów stolarki na elementy wolne od wad. Wybór sposobu załatwienia reklamacji określa 
Gwarant. W przypadku stolarki, na którą obowiązuje gwarancja i która została nabyta za pośrednictwem Dystrybutora, 
wymianę wadliwych elementów wykonuje Dystrybutor na własny koszt i ryzyko. Zgłoszenie reklamacji winno być dokonane 
podczas obowiązywania okresu gwarancyjnego i w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty wykrycia wady. Zgłoszenie 
należy złożyć do gwaranta w formie pisemnej przesyłając e-mail na adres biuro@alufire.pl z podaniem numeru umowy, 
opisem zgłaszanej wady oraz zawierający dokumentację fotograficzną.  
Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia. W tym terminie Producent jest zobowiązany 
do udzielenia odpowiedzi w formie pisemnej czy i w jaki sposób reklamacja zostanie załatwiona. Zgłoszenie będzie uznane 
za skuteczne w przypadku dostarczenia listu poleconego lub poprzez pocztę elektroniczną (e–mail).  
Wykonanie obowiązków, wynikających z karty gwarancyjnej odbędzie się w terminie nie dłuższym niż 4 tygodnie od daty 
otrzymania zgłoszenia przez Producenta, chyba że z przyczyn nie leżących po stronie Producenta nie będzie to możliwe. 
Gwarant zastrzega sobie prawo do uprzedniego wykonania oględzin reklamowanego wyrobu w celu oceny zasadności 
zgłoszenia. 
Wady jawne wyrobów w szczególności: niezgodności ilościowe, wymiarowe, rodzaju profilu, koloru, uszkodzenia 
mechaniczne profili oraz szyb, należy zgłaszać w momencie odbioru. Brak zgłoszenia reklamacji w chwili odbioru powoduje 
utratę dochodzenia praw z niniejszej gwarancji 
Wyrób lub jego części, które zostaną wymienione stają się własnością Gwaranta.  
 
GWARANCJA NIE OBEJMUJE: 
Uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych i innych spowodowanych niewłaściwą eksploatacją lub czynnikami 
zewnętrznymi. 
Wad elementów składowych stolarki (np. szyb, powłok lakierniczych), które są dopuszczalne przez normy przywołane w 
Aprobatach Technicznych numer AT-15-9439/2015 i/lub AT-15/6520/2016 i/lub w Krajowej Ocenie Technicznej KOT-
2019/0714. 
Wyrobów wadliwych, które zostały zamontowane za wiedzą i zgodą Klienta, 
Usterek wynikających z dokonanych przez Klienta lub osoby trzecie przeróbek, napraw i zmian konstrukcyjnych.  
Wad powstałych w wyniku nieprzestrzegania zaleceń „Instrukcji montażu i eksploatacji” wyrobów ALUFIRE 
Wad w montażu stolarki, chyba że montaż był wykonywany przez Gwaranta.  
Stolarki zamontowanej przy zbiornikach wodnych, basenach lub innych podobnych pomieszczeniach o wilgotności 
względnej powietrza powyżej 70%. 
Stolarki, która jest czyszczona z użyciem myjek ciśnieniowych oraz środków chemicznych, które nie są przeznaczone do 
czyszczenia szyb oraz powierzchni lakierowanych.  
Czynności konserwacyjnych takich jak regulacji samozamykaczy, dokręcenia luźnych wkrętów oraz mycia szyb, profili i 
wynikających z wymagań „Instrukcji montażu i eksploatacji”. 
 
UREGULOWANIA DODATKOWE: 
Do kwestii nieuregulowanych w niniejszej gwarancji zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy Polskiego prawa 
powszechnego. 
W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia reklamacji, Dostawca może obciążyć klienta poniesionymi kosztami. 
Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
Roszczenia z tytułu gwarancji nie zwalniają z uregulowania całości należności w terminie za zakupioną stolarkę. Zgłoszenia 
reklamacyjne bez uregulowania płatności nie będą rozpatrywane. 
 
                                                   
i PN-EN ISO 12543-6 Szkło w budownictwie. Szkło warstwowe i bezpieczne szkło warstwowe. Wygląd. 


