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Uwaga:  Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej wersji Oceny Technicznej nie jest autoryzowane przez 
Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej!!

Uwaga Ogólna 
Firma Leviat stara się minimalizować zagro-

żenia budowlane i jeśli to możliwe, całkowicie je 

eliminować.

Niniejszy dokument jest istotnym wskaźni-

kiem bezpieczeństwa, niezawodności i jakości 

naszych produktów oraz zapewnia dodatkowe 

zabezpieczenie w zakresie ich przydatności 

w budownictwie i przemyśle. Potwierdza, że 

produkt spełnia określone kryteria wydajności i 

zapewnienia jakości.

Niniejsza aprobata dotyczy tylko i wyłącznie 

oryginalnych produktów HALFEN produkowa-

nych przez firmę Leviat. Informacje zawarte na 

kolejnych stronach nie mogą być przenoszone 

na produkty innych producentów. Niewłaściwe 

wykorzystanie tych informacji niesie ze sobą 

ryzyko.
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   I  POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1 Aprobata Techniczna stanowi potwierdzenie użyteczności i przydatności przedmiotowego wyrobu 

w rozumieniu krajowych przepisów budowlanych (LBO). 

 

2 Niniejsza Aprobata Techniczna nie zastępuje wymaganych prawem zezwoleń, zgód i zaświadczeń  

do realizacji przedsięwzięć budowlanych. 

 

3 Aprobata Techniczna nie narusza praw osób trzecich, w szczególności prywatnych praw autorskich. 

 

4 Użytkownikowi przedmiotowego wyrobu należy udostępnić, bez naruszenia szczegółowych 

uregulowań zawartych w "Postanowieniach szczegółowych", kopię Aprobaty Technicznej i 

zapewnić jej dostępność w miejscu stosowania wyrobu. Na żądanie, należy udostępnić 

zainteresowanym urzędom również kopie Aprobaty Technicznej. 

 

5 Aprobata Techniczna może być powielana wyłącznie w całości. Publikacja fragmentów wymaga 

zgody Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej. Treść i rysunki dokumentów reklamowych nie 

mogą być sprzeczne z Aprobatą Techniczną. Tłumaczenia muszą zawierać informację 

"Tłumaczenie oryginału z języka niemieckiego, nieautoryzowane przez Niemiecki Instytut Techniki 

Budowlanej". 

 

6 Aprobata Techniczna może być wycofana. Jej postanowienia mogą być uzupełnione lub zmienione 

w późniejszym terminie w szczególności, gdy wymagają tego nowe rozwiązania techniczne. 

 

7 Niniejsza aprobata odnosi się do dostarczonych przez wnioskodawcę informacji i złożonych 

dokumentów. Zmiana tej podstawy nie jest objęta niniejszą Aprobatą i musi zostać niezwłocznie 

przekazana do Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej. 
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 II POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE 

1 Przedmiot aprobaty i zakres stosowania 

1.1 Przedmiot aprobaty i zakres 

Przedmiotem aprobaty są profile stalowe HALFEN HTU-60/22/3 i HTU 60/22/6 do mocowania blach 

trapezowych do podłoża betonowego. Profile, o kształcie zbliżonym do litery U, posiadają minimum dwie 

przyspawane kotwy: 

- Typ D:  para kotew: pętle wykonane z pręta okrągłego Ø 5,5 

- Typ AN: kotwa pojedyncza z pręta okrągłego Ø 5,5 lub Ø 7 

Profile stosowane są jako zakotwienie w elementach betonowych.  

  
1.2 Przedmiot zezwolenia i zakres zastosowania 

Przedmiotem zezwolenia jest projektowanie, wymiarowanie i wykonanie zakotwienia przy pomocy profili 

HTU-60/22/3 lub HTU 60/22/6  do mocowania blach trapezowych. 

Profil stalowy w stanie po montażu przedstawiony jest w załączniku 1. 

Profile stalowe HTU można stosować tylko do mocowania blach trapezowych, przy pomocy wkrętów 

samowiercących dopuszczonych do stosowania w budownictwie i obciążonych odziaływaniami 

statycznymi i quasi statycznymi, o ile nie występują żadne wymagania odnośnie odporności ogniowej dla 

całej konstrukcji, włącznie z profilami i kotwami. 

Profile HTU należy zakotwić w licu elementów żelbetowych lub z betonu sprężonego przy zastosowaniu 

betonu klasy minimum C20/25, według normy DIN EN 206-1:2001-07 „Beton; część 1: Wymagania, 

właściwości, produkcja i zgodność”.  

Przy zakotwieniach w betonie zarysowanym, występujące lokalnie naprężenia rozciągające w wyniku siły 

rozsadzania, muszą być przejęte przez dodatkowe zbrojenie, o ile niekonstrukcyjne środki lub inne 

korzystne wpływy (np. nacisk boczny) uniemożliwiają rozłupanie betonu. 

Profile do mocowania blach trapezowych ze stali ocynkowanej można stosować w środowisku o klasie 

korozyjności C1 (bardzo niska), C2 (niska) lub C3 (średnia) zgodnie z DIN EN ISO 12944-2: 2018-04.  

Profile do mocowania blach trapezowych ze stali nierdzewnej mogą być stosowane odpowiednio do klasy 

odporności na korozję CRC III według DIN EN 1993-1-4:2015-10 w połączeniu z DIN EN 1993-1-

4/NA:2017-01.  

2 Postanowienia dotyczące wyrobu budowlanego 

2.1 Właściwości techniczne i montaż 

Profile stalowe i kotwy muszą odpowiadać rysunkom i danym zawartym w załącznikach.  

Niewymienione w niniejszej Aprobacie parametry materiałów, wymiary i tolerancje profili stalowych muszą 

odpowiadać specyfikacji zdeponowanej w Niemieckim Instytucie Techniki Budowlanej, notyfikowanej 

jednostce certyfikującej i jednostce nadzoru zewnętrznego.  

Ponadto należy przestrzegać postanowień Aprobaty Technicznej Z-30.3-6 „Wyroby, elementy budowlane i 

łączniki ze stali nierdzewnej” z dnia 5 marca 2018r. 

Profile i kotwy składają się z niepalnych materiałów budowlanych klasy A zgodnie z normą DIN 4102-1: 

1998-05 „Odporność ogniowa materiałów i elementów budowlanych; Materiały budowlane - warunki, 

wymagania i testy”. 
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2.2 Produkcja i oznakowanie wyrobu 

2.2.1 Produkcja 

Wykonanie połączeń spawanych profili stalowych i kotew odbywa się w zakładzie produkcyjnym.  

W zależności od wymagań dla konstrukcji, w zakresie określonym przez projektanta konstrukcji i urzędu 

udzielającego pozwolenie, dla wykonania spoin obowiązuje norma DIN EN 1090-2: 2011-10. 

Przy połączeniach elementów ze stali nierdzewnej należy przestrzegać postanowień Aprobaty Technicznej 

Z-30.3-6 „Wyroby, elementy budowlane i łączniki ze stali nierdzewnej” z dnia 5 marca 2018r. 

 

2.2.2 Oznakowanie 

Każdy dokument dostawy profili stalowych musi być oznakowany przez producenta znakiem zgodności 

(znak-Ü), zgodnie z krajowymi przepisami o znaku zgodności (ÜZVO). Dodatkowo należy podać  

na dokumencie dostawy oznaczenie zakładu, numer aprobaty i pełne oznaczenie profilu.  

Oznakowanie wyrobu można stosować, gdy spełnione są wszystkie warunki oceny zgodności według 

rozdziału 2.3. 

Każdy profil powinien być oznakowany zgodnie z załącznikiem nr 2 lub 3. 

 

2.3 Ocena zgodności 

2.3.1 Informacje ogólne 

Zgodność profili stalowych z wymaganiami niniejszej Aprobaty, należy potwierdzić dla każdego zakładu 

produkcyjnego posiadającego deklarację zgodności na podstawie zakładowej kontroli produkcji, certyfikatu 

zgodności oraz stałego zewnętrznego nadzoru realizowanego przez notyfikowaną jednostkę nadzoru 

zewnętrznego, zgodnie z poniższymi postanowieniami: 

W celu uzyskania Certyfikatu Zgodności i zapewnienia nadzoru zewnętrznego, włącznie z badaniami 

wyrobu, producent profili powinien włączyć notyfikowaną jednostkę certyfikującą i notyfikowaną jednostkę 

nadzorującą dla zapewnienia zewnętrznego nadzoru. 

Potwierdzeniem przyznania Certyfikatu Zgodności jest oznakowanie wyrobu budowlanego przez 

producenta znakiem zgodności (znak „Ü”) ze wskazaniem zastosowania.  

Jednostka certyfikująca powinna przekazać Niemieckiemu Instytutowi Techniki Budowlanej kopię 

Certyfikatu Zgodności. 

 

2.3.2 Zakładowa kontrola produkcji 

W każdym zakładzie produkcyjnym należy zorganizować i realizować zakładową kontrolę produkcji. 

Przez zakładową kontrolę produkcji należy rozumieć stały nadzór producenta nad produkcją, dzięki 

któremu gwarantuje on, że produkowane przez niego wyroby budowlane są zgodne z ustaleniami niniejszej 

Aprobaty Technicznej. 

Zakres, rodzaj i częstotliwość zakładowej kontroli produkcji określa plan kontroli zdeponowany  

w Niemieckim Instytucie Techniki Budowlanej i jednostce nadzoru zewnętrznego. 
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Wyniki zakładowej kontroli produkcji należy rejestrować i poddawać ocenie. Zapisy muszą zawierać  

następujące informacje: 

- nazwę wyrobu budowlanego lub materiału wyjściowego i części składowych, 

- rodzaj kontroli lub badań,  

- datę produkcji i badania wyrobu budowlanego lub surowca i części składowych, 

- wynik kontroli i badań oraz porównanie z wymaganiami, 

- podpis osoby odpowiedzialnej za zakładową kontrolę produkcji. 

Zapisy muszą być przechowywane przez co najmniej pięć lat i przedkładane włączonej do nadzoru 

jednostce nadzorującej. Na żądanie przedkładane są Niemieckiemu Instytutowi Techniki Budowlanej  

i właściwemu wyższemu urzędowi nadzoru budowlanego. 

Jeżeli wynik kontroli jest niezadawalający, producent musi natychmiast podjąć niezbędne środki 

w celu wyeliminowania wad. Wyroby budowlane niespełniające wymagań należy traktować w taki sposób, 

aby wykluczyć przypadkowe pomylenie z wyrobami spełniającymi wymagania. Po usunięciu 

nieprawidłowości - o ile jest to technicznie możliwe i wymagane do udowodnienia usunięcia wady –

niezwłocznie powtórzyć kontrolę. 

2.3.3 Nadzór zewnętrzny 

Zakładowa kontrola produkcji powinna być w każdym zakładzie produkcyjnym regularnie sprawdzana,  

co najmniej raz w roku, przez jednostkę nadzoru zewnętrznego.  

W ramach nadzoru zewnętrznego należy przeprowadzić wstępne badanie typu profili. Obowiązkiem 

jednostki nadzoru zewnętrznego jest losowe pobranie próbek i ich sprawdzenie.  

Zakres, rodzaj i częstotliwość kontroli nadzoru zewnętrznego określa plan kontroli zdeponowany  

w Niemieckim Instytucie Techniki Budowlanej i jednostce nadzoru zewnętrznego. 

Wyniki certyfikacji i nadzoru zewnętrznego należy przechowywać przez co najmniej pięć lat. Jednostka 

certyfikująca i nadzorująca powinna przedłożyć je na żądanie Niemieckiemu Instytutowi Techniki 

Budowlanej i właściwemu urzędowi nadzoru budowlanego. 

 

3 Projektowanie, wymiarowanie i wykonanie 

3.1 Projektowanie  

Zakotwienia należy projektować zgodnie z zasadami wiedzy inżynierskiej. Obliczenia i rysunki 

konstrukcyjne należy wykonać w sposób umożliwiający ich sprawdzenie przy uwzględnieniu występujących 

obciążeń. Rysunki konstrukcyjne muszą zawierać dokładne położenie profili, ich rozmiar i długość. 

 

3.2 Wymiarowanie  

3.2.1 Informacje ogólne 

Zakotwienia należy wymiarować zgodnie z zasadami wiedzy inżynierskiej. Dzięki temu zapewniona jest 
weryfikacja przeniesienia siły z profilu stalowego na beton. 

Należy sprawdzić dalsze przekazanie obciążeń w elemencie betonowym.  

Należy uwzględnić osłabienie przekroju betonowego przez montaż profilu stalowego. 

Minimalne odległości (osiowe, do krawędzi i do naroży) i wymiary elementu budowlanego (szerokość, 

grubość) muszą być zachowane zgodnie z załącznikiem 5. 
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3.2.2 Wymagane sprawdzenia  

Należy udowodnić, że wartość obliczeniowa obciążenia FED nie przekracza wartości obliczeniowej nośności 

FRD według załącznika 4:  

FED ≤ FRD  

Sprawdzenie statyczne należy wykonać dla belki wolnopodpartej lub wieloprzęsłowej obciążonej siłami 

skupionymi, pochodzącymi od wkrętów samowiercących.  

Możliwość przeniesienia obciążeń pomiędzy profilem szyny i blachą trapezową można sprawdzić w 

krajowej lub europejskiej ocenie technicznej dla łączników do stosowania przy konstrukcjach z blachy 

stalowej.   

 

3.3 Wykonanie 

3.3.1 Dane ogólne 

Użytkownik systemu budowlanego lub firma wykonawcza przedkłada deklarację zgodności według § 16a 

u. 5 i.V.m. 21 u. 2 MBO w celu potwierdzenia zgodności typu konstrukcji z ogólnym zezwoleniem systemu 

budowlanego. 

3.3.2 Montaż profilu 
  
Do profili szyn nie mogą być później zamocowywane kotwy, a także nie mogą być wprowadzane żadne 

zmiany.  

Montaż profilu należy wykonać w zakładzie prefabrykacji, według rysunków projektowych wykonanych 

zgodnie z rozdziałem 3.1. 

Profile należy tak przymocować do szalunku, aby przy układaniu zbrojenia i zagęszczeniu mieszanki 

betonowej nie przesunęły się. 

Profil musi być umieszczony równo z powierzchnią elementu betonowego. Dopuszczalne jest wystawanie 

górnej krawędzi profilu do 5 mm powyżej górnej płaszczyzny betonu.  

 
3.3.3 Zamocowanie blachy trapezowej  
 
Zamocowanie blach trapezowych za pomocą wkrętów samowiercących należy wykonać w środkowej, 

jednej trzeciej szerokości profilu.  

Oś wkręta samowiercącego musi być oddalona co najmniej 2,5cm od końca profilu. 

 
 
Beatrix Wittstock      Uwierzytelniono 

Kierownik referatu       (-) podpis nieczytelny 

okrągła pieczęć Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej   
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28522 Rivas-Vaciamadrid
Tel: +34 - 91 632 18 40
E-mail: info.es@leviat.com

Holandia 
Leviat
Oostermaat 3
7623 CS Borne
Tel: +31 - 74 - 267 14 49
E-mail: info.nl@leviat.com

Indie 
Leviat
309, 3rd Floor, Orion Business Park
Ghodbunder Road, Kapurbawdi, 
Thane West, Thane, 
Maharashtra 400607
Tel: +91 - 22 2589 2032
E-mail: info.in@leviat.com

Malezja
Leviat
28 Jalan Anggerik Mokara 31/59
Kota Kemuning, 40460 Shah Alam 
Selangor
Tel: +603 - 5122 4182
E-mail: info.my@leviat.com

Niemcy 
Leviat 
Liebigstrasse 14
40764 Langenfeld
Tel: +49 - 2173 - 970 - 0
E-mail: info.de@leviat.com

Norwegia 
Leviat
Vestre Svanholmen 5
4313 Sandnes
Tel: +47 - 51 82 34 00
E-mail: info.no@leviat.com

Nowa Zelandia
Leviat
2/19 Nuttall Drive, Hillsborough,
Christchurch 8022
Tel: +64 - 3 376 5205
E-mail: info.nz@leviat.com

Polska 
Leviat
Ul. Obornicka 287
60-691 Poznań
Tel: +48 - 61 - 622 14 14
E-mail: info.pl@leviat.com

Republika Czeska 
Leviat
Business Center Šafránkova
Šafránkova 1238/1
155 00 Praha 5
Tel: +420 - 311 - 690 060
E-mail: info.cz@leviat.com

Singapur
Leviat
14 Benoi Crescent
Singapore 629977
Tel: +65 - 6266 6802
E-mail: info.sg@leviat.com

Stany Zjednoczone Ameryki / Kanada
Leviat
6467 S Falkenburg Road
Riverview, FL 33578
Tel: (800) 423-9140 
E-mail: info.us@leviat.us

Szwajcaria 
Leviat
Hertistrasse 25
8304 Wallisellen
Tel: +41 (0) 800 22 66 00
E-mail: info.ch@leviat.com

Szwecja 
Leviat
Vädursgatan 5
412 50 Göteborg
Tel: +46 - 31 - 98 58 00
E-mail: info.se@leviat.com

Wielka Brytania 
Leviat
A1/A2 Portland Close
Houghton Regis LU5 5AW
Tel: +44 - 1582 - 470 300
E-mail: info.uk@leviat.com

Włochy 
Leviat
Via F.lli Bronzetti 28
24124 Bergamo
Tel: +39 - 035 - 0760711
E-mail: info.it@leviat.com

Zjednoczone Emiraty Arabskie
Leviat
RA08 TB02, PO Box 17225
JAFZA, Jebel Ali, Dubai
Tel: +971 (0)4 883 4346
E-mail: info.ae@leviat.com

W przypadku krajów nie 
wymienionych powyżej
E-mail: info@leviat.com
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