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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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Aprobata Techniczna/ Ogólne zezwolenie systemu budowlanego 
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   I  POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1 Niniejszy dokument stanowi potwierdzenie użyteczności i przydatności przedmiotowego wyrobu  

w rozumieniu krajowych przepisów budowlanych (LBO). 

 

2 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 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 regulacji i zakres stosowania 
 
1.1 Przedmiot regulacji aprobaty i zakres stosowania 

Przedmiotem regulacji jest zamocowanie blach trapezowych HALFEN HTU-S, składające się  

z ocynkowanego profilu o kształcie zbliżonym do litery U z rozgiętymi na zewnątrz ramionami. Wewnątrz 

profilu znajduje się wypełnienie. Profil stosowany jest jako zakotwienie w prefabrykatach betonowych. 

 1.2 Przedmiot zezwolenia i zakres zastosowania 

Przedmiotem zezwolenia jest projektowanie, wymiarowanie i wykonanie zakotwienia w prefabrykatach 

betonowych przy pomocy systemu HTU-S dla zamocowania blach trapezowych, elementów ściennych oraz 

podobnych konstrukcji. Profil stalowy w stanie po montażu przedstawiony jest w załączniku 1. Profile 

stalowe HTU-S można stosować tylko do mocowania blach trapezowych (profilowanych) lub ściennych 

profili kasetonowych oraz podobnych konstrukcji, przy pomocy wkrętów samowiercących dopuszczonych 

do stosowania w budownictwie (jednorzędowo i dwurzędowo/zamocowanie podwójne) i obciążanych 

odziaływaniami statycznymi i quasi statycznymi. Profile HTU-S należy zakotwić w licu elementów 

żelbetowych lub z betonu sprężonego przy zastosowaniu betonu klasy minimum C20/25 i maksimum 

C50/60, według normy DIN EN 206-1:2001-07 „Beton; część 1: Wymagania, właściwości, produkcja  

i zgodność”. Kruszywo musi odpowiadać krzywej przesiewu A/B 16. Mocowanie blach trapezowych HTU-

S można stosować w betonie zrysowanym i niezrysowanym. Mocowanie blach trapezowych ze stali 

ocynkowanej można stosować w środowisku, któremu można przypisać klasę korozyjności C1 (bardzo 

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

2 Postanowienia dotyczące wyrobu budowlanego 

2.1 Właściwości techniczne i montaż 

Profile stalowe muszą odpowiadać rysunkom i danym w załącznikach.  

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

odpowiadać danym zdeponowanym w Niemieckim Instytucie Techniki Budowlanej, notyfikowanej 

jednostce certyfikującej i jednostce nadzoru zewnętrznego.  

 

2.2 Produkcja i oznakowanie wyrobu 

2.2.1 Produkcja 

Produkcja profili stalowych odbywa się w zakładzie produkcyjnym.  

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. 
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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 prowadzonego 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 w jednostce nadzoru zewnętrznego. 

Wyniki zakładowej kontroli produkcji należy rejestrować i poddawać ocenie. Zapisy muszą zawierać  

przynajmniej 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 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. 
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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 dane o położeniu profili, ich rozmiarze  
i długości. 
Należy przestrzegać wymagań w zakresie klasy betonu i klasy ekspozycji ze względu na położenie 
prefabrykatu żelbetowego.  
Minimalne odległości (osiowe, od krawędzi, od naroży) i wymiary elementów budowlanych  (szerokość  
i grubość elementu budowlanego) muszą odpowiadać załącznikom 5 i 6.  
Maksymalna długość wbudowanego profilu wynosi 6m. 
 
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. 

 

3.2.2 Wymagane sprawdzenia  
Należy wykazać, że wartość obliczeniowa obciążenia FED nie przekracza wartości obliczeniowej nośności 
FRD:   
 FED ≤ FRD x Yc  
Możliwe kierunki obciążenia przedstawione są w załączniku 7. 

Wartości obliczeniowe nośności FRD  i współczynniki zwiększające Yc dla klas betonu należy odczytać 
 z załącznika 5 tabeli 1, i załącznika 6 tabela 2. 
Sprawdzenie statyczne należy wykonać dla obciążenia skupionego, pochodzącego z wkręta 
samowiercącego (przekazanie obciążenia z profilu w beton). Udział obciążenia długotrwałego  
(np. z obciążenia ciężarem własnym) może wynosić maksymalnie 15% całkowitego oddziaływania. 

Dla oddziaływań poprzecznych (FEd,y i  FEd,x) nie ma ograniczeń.  

Sprawdzenie samych wkrętów samowiercących do łączenia blach trapezowych, ściennych profili 
kasetonowych lub podobnych konstrukcji do profili stalowych, nie jest przedmiotem niniejszej aprobaty/ 
ogólnego zezwolenia.  
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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 
 
Montaż profilu należy wykonać wyłącznie w zakładzie prefabrykacji, według rysunków projektowych 

wykonanych zgodnie z rozdziałem 3.1. Należy przestrzegać instrukcji montażu według załączników nr 3  

i 4. 

Profil należy umieścić w świeżej mieszance betonowej niezwłocznie po jej zagęszczeniu. Profil należy 

obrócić wokół osi podłużnej i jednym z ramion wcisnąć w beton. Następnie należy obracać go 

równomiernym ruchem i wcisnąć całkowicie w beton. Do czasu stwardnienia betonu należy zapewnić 

niezmienność położenia profilu za pomocą odpowiednich środków np. uchwytów magnetycznych. Aby 

zapobiec powstawaniu pustek powietrznych pod profilem, beton nie może być ponownie zagęszczany po 

montażu profilu. 

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

górnej krawędzi profilu do 3 mm powyżej górnej płaszczyzny betonu.  

 
3.3.3 Zamocowanie blachy trapezowej i ściennych profili kasetonowych i podobnych konstrukcji 
 
Zamocowanie blach trapezowych, ściennych profili kasetonowych i podobnych konstrukcji za pomocą 

wkrętów samowiercących w jednorzędowym zamocowaniu, należy wykonać w środkowej jednej trzeciej 

szerokości profilu. Dopuszczalna jest maksymalna mimośrodowość wkrętów 10 mm w stosunku do osi 

podłużnej profilu (oś x) w jednorzędowym zamocowaniu przy profilu HTU-60/25/2,5-S lub 16mm przy profilu 

HTU-100/25/3,0-S. Przy dwurzędowym zamocowaniu mimośrodowość wkrętów może wynosić  

w stosunku do osi podłużnej profilu (oś x) max. 35mm. Należy przestrzegać minimalnych odległości 

osiowych wkrętów i ich odległości od krawędzi, zgodnie z załącznikami 5 i 7. 

 
 
 
Beatrix Wittstock      Uwierzytelniono 

Kierownik referatu       (-) podpis nieczytelny 

okrągła pieczęć Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej   
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Stan po montażu 
Załącznik 1 
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Stan po montażu 
 

HTU 60/25/2,5 - S: Zamocowanie pojedyncze  

 

HTU 100/25/3,0 - S: Przykład  zamocowania podwójnego  

 

Wkręt 

samowiercący 

Wypełnienie 
HTU-S 

Blacha trapezowa 

Element betonowy 

Wkręt 

samowiercący 

Blacha trapezowa 

Wypełnienie 

Wkręt 

samowiercący 
HTU-S 

Element betonowy 
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Wymiary profilu, materiały, oznakowanie 
Załącznik 2 
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Wymiary profilu 
 
 

 Przekrój: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Struktura zewnętrzna:  Szczegół   Przekrój A-A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materiały, znakowanie 
 
 

 Profil:    1.0244 ( S280 GD ) ocynkowany 

 
 Znakowanie:     
 
 
 

 
 
 
 

Profil 
B1 

[mm] 
B2 

[mm] 
t 

[mm] 
HTU 

60/25/2,5-S 
58,5 58 2,5 

HTU 
100/25/3,0-S 

98,5 98 3,0 

2,5 

t 

0
,9

 

90° 

B1 

B2 

2
5
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Instrukcj montażu, kroki 1-5 
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Instrukcja montażu 

Montaż po dostarczeniu mieszanki betonowej 

1 

 

Przycięcie profilu na odpowiednią długość. Kontrola 
wizualna wypełnienia (powinno licować z końcówkami 
profilu). Ewentualne oczyszczenie bocznej struktury, jeśli 
jest zabrudzona.  

2 

 

Montaż zbrojenia i wypełnienie mieszanką betonową do 
wymaganego poziomu. 

3 

 

Zagęszczenie mieszanki betonowej i uzupełnienie do 
wymaganej wysokości przekroju elementu. 

4 

 

Wcisnąć profil po jednej stronie do świeżego betonu. 

5 

 

Obracać równomiernie profil wokół osi podłużnej, aż 
położenie górnej powierzchni profilu będzie odpowiadać 
pożądanej wysokości w elemencie. Po zamontowaniu 
profilu nie należy ponownie zagęszczać mieszanki 
betonowej, aby nie dopuścić do powstania pęcherzyków 
powietrza. 
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6 

 

Sprawdzić położenie profilu w elemencie budowlanym, 
zgarnąć nadmiar mieszanki betonowej. Oczyścić profil z 
mleczka cementowego. 

7 

 

Unieruchomić profil przy pomocy odpowiedniego 
zamocowania. (np. uchwytu magnetycznego)  

8 

 

Po stwardnieniu betonu rozszalować element 
budowlany. 

9 

 

Przymocować blachę trapezową/element ścienny przy 
pomocy wkrętów samowiercących. Przestrzegać 
dopuszczalnych odległości pomiędzy wkrętami! 

10 
 

A 
 

 

Przykładowe zastosowanie: zamocowanie blachy 
trapezowej do wiązara dachowego. 

10 
 

B 

 

Przykładowe zastosowanie: zamocowanie elementu 
ściennego do słupa. 
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Tabela 1: HTU 60/25/2,5-S Minimalne wymiary elementu budowlanego, odległości wkrętów  
i nośności FRd dla betonu klasy C30/37. 
 

Minimalna długość Lmin 

[mm] 

150 250 310 

Minimalna szerokość bmin 2 x c1 

Minimalna wysokość  hmin ① 200 

Minimalna odległość od krawędzi c1,min ② 90 

Min. odległość pomiędzy wkrętem 
i końcm profilu 

c2,min 75 125 155 

Minimalna odległość pomiędzy 
wkrętami 

smin 150 250 310 

Nośność obliczeniowa FRd ③ [kN] 3,6 4,9 5,7 

Współczynnik zwiększający FRd 

C30/37 

Ψc [-] 

1,00 

C35/45 1,10 

C40/50 1,16 

C45/55 1,22 

≥C50/60 1,27 
 

① Możliwa jest min. wysokość elementu hmin = 120mm. W takich przypadkach nośność FRd musi być zmniejszona 
współczynnikiem 0,85. Wartości pośrednie można interpolować. 

② Możliwa jest min. odległość od krawędzi c1,min = 60mm. W takich przypadkach nośność  FRd musi być zmniejszona 
współczynnikiem 0,70. Wartości pośrednie można interpolować. 

③ Dla betonu klasy C25/30 należy nośności zmniejszać mnożnikiem 0,91. W zależności od klasy betonu można FRd 
pomnożyć współczynnikiem zwiększającym Ψc. 

  

 
 

 

Na górnej powierzchni dopuszczalny jest mimośród obciążenia 
F

Ed
 do osi podłużnej (oś x) w kierunku osi y e ≤ 10 mm. 

Punkty przyłożenia siły 
(FEd,z - przykładowo) 

 

Odległości osiowe i od krawędzi: HTU 60/25/2,5-S 

h 
emax ≤ 10 mm 

Mimośrodowość wkrętów 
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Tabela 2: HTU 100/25/3,0-S Minimalne wymiary elementu budowlanego, odległości wkrętów i 
nośności FRd dla betonu klasy C30/37. 

 

Minimalna długość Lmin 

[mm] 

150 250 310 

Minimalna szerokość bmin 2 x c1 

Minimalna wysokość  hmin 200 

Minimalna odległość od krawędzi c1,min 120 

Min. odległość pomiędzy wkrętem i 
końcem profilu 

c2,min 75 125 155 

Minimalna odległość pomiędzy 
wkrętami 

smin 150 250 310 

Nośność obliczeniowa 
(E)pojed. 

FRd
① [kN] 

2,4 3,5 4,2 

(D)podw. 4,2 6 7,1 

Współczynnik zwiększający FRd 

C30/37 

Ψc [-] 

1,00 

C35/45 1,10 

C40/50 1,16 

C45/55 1,22 

≥C50/60 1,27 
 

① Dla betonu klasy C25/30 nośności muszą być zmniejszone współczynnikiem 0,91. W zależności od klasy 
betonu można FRd pomnożyć współczynnikiem Ψc. 

 

Rozstaw wkrętów  
dla zamocowania 
dwurzędowego: 
sq,max 

= 70 mm 
s

q,min 
= 50 mm 

≥15mm 

≥15mm 

F
Ed,z,2

 
FEd,z,1 

sq 

Detal: wkręty  dwurzędowo 

FEd,z,1 = FEd,z,2 ≤ FRd / 2 

Odległości osiowe i odległości od krawędzi: HTU 100/25/3,0-S Punkty przyłożenia siły 
(F

Ed,z
 - przykładowo) 
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Rozmieszczenie wkrętów dla HTU 100/25/3,0-S i kierunki obciążeń 

 

 

 

   

Dopuszczalne kierunki obciążeń profili HTU-S 

   
 
 
Obciążenia należy łączyć FEd,x , FEd,y , FEd,z: 
 
 

𝐹𝐸𝑑 = √(𝐹𝐸𝑑,𝑥)
2
+ (𝐹𝐸𝑑,𝑦)

2
+ (𝐹𝐸𝑑,𝑧)

2
 

 

 

emax ≤ 16 mm 
h 

Mimośrodowość wkrętów 

(zamocowanie jednorzędowe) 

Kierunki obciążeń 

F
Ed,y

 

F
Ed,x

 

F
Ed,z

 

emax ≤ 35 mm 

h 

Mimośrodowość wkrętów 

(zamocowanie dwurzędowe) 

sq 
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