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Europejska Ocena Techniczna jest wydawana przez organ ds. ocen technicznych w języku oficjalnym tego
organu. Tłumaczenie niniejszej Europejskiej Oceny Technicznej na inne języki musi w pełni odpowiadać
oryginalnie wydanemu dokumentowi i powinno być wyraźnie oznaczone jako takowe.
Niniejsza Europejska Ocena Techniczna może być powielana, włącznie z przekazywaniem jej drogą
elektroniczną, wyłącznie w całości. Kopiowanie części dokumentu jest możliwe po uzyskaniu pisemnej zgody
organu ds. ocen technicznych. Wszelkie kopie treści częściowej muszą być oznaczone jako takie.
Niniejsza Europejska Ocena Techniczna może zostać uchylona przez organ ds. ocen technicznych, który
wydał ocenę, w szczególności na podstawie informacji Komisji zgodnie z treścią art. 25(3) Rozporządzenia
(UE) nr 305/2011.
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Część szczegółowa
1

Opis techniczny wyrobu
Zgodne z normą EN 12467 płyty płaskie włóknisto-cementowe o dodatkowych parametrach
„EQUITONE” to płyty płaskie włóknisto-cementowe wykonane z mieszaniny włókien syntetycznych,
włókien celulozowych nieprzetworzonych i/lub pochodzących z recyklingu, cementu zgodnego
z normą EN 197-1, dodatków i, w razie potrzeby, pigmentów oraz wody. Włókna wzmacniające są
rozproszone losowo.
Płyty płaskie włóknisto-cementowe nie zawierają azbestu.
Płyty płaskie włóknisto-cementowe są wytwarzane w procesie Hatscheka.
Wierzchnia powierzchnia płyt może być teksturowana (np. poprzez piaskowanie, tłoczenie, frezowanie
czy z użyciem innych metod obróbki powierzchni). Płyty mogą być barwione lub w kolorze naturalnym.
Płyty mogą również być pokryte nieprzezroczystą powłoką kolorową lub bezbarwną. Krawędzie płyt
mogą być impregnowane.
W ramach oceny badaniu zostały poddane następujące rodzaje płyt:
•

„EQUITONE [natura]” z przezroczystą powłoką akrylową barwioną pigmentami lub
niezawierającą pigmentów

•

„EQUITONE [natura] PRO” z przezroczystą barwioną pigmentami lub niezawierającą pigmentów
powłoką akrylową jako powłoką pośrednią i powłoką wierzchnią utwardzaną promieniami UV

•

„EQUITONE [textura]” z nieprzezroczystą, opcjonalnie ziarnistą powłoką na bazie akrylu,
barwioną pigmentami

•

„EQUITONE [pictura]” z nieprzezroczystą powłoką akrylową jako powłoką pośrednią i powłoką
wierzchnią utwardzaną promieniami UV

•

„EQUITONE [materia]” z powierzchnią po obróbce mechanicznej, bez powłoki

•

„Elementa” z nieprzezroczystą, opcjonalnie ziarnistą powłoką na bazie akrylu

•

„Płyty balkonowe EQUITONE” z dowolną kombinacją powłoki lub obróbki powierzchni z obu stron

Płyty są wytwarzane w różnych grubościach nominalnych od 8 mm do 12 mm.
Płyty są zwykle dostępne w nominalnej długości do 3100 mm i nominalnej szerokości do 1250 mm.
Płyty płaskie włóknisto-cementowe „EQUITONE” posiadają klasę reakcji na ogień A2-s1,d0 lub Cs2,d0 zgodnie z EN 13501-1.
2

Zamierzone zastosowanie zgodnie z obowiązującym Europejskim Dokumentem Oceny
Płyty płaskie włóknisto-cementowe „EQUITONE” przeznaczone są do użytku w następujących
zastosowaniach niekonstrukcyjnych:
•

Systemy okładzin fasad wentylowanych, systemy sufitowe i systemy dachowe

•

Balustrady (płyty balkonowe)

Płyty płaskie włóknisto-cementowe „EQUITONE” są mocowane za pomocą następujących elementów:

Z62180.18

•

Nity uniwersalne 4,0 x L K15 aluminiowe, z tulejką punktu stałego i tulejką punktu ślizgowego,
zgodne z załącznikiem A1

•

Nity uniwersalne 4,0 x L K15 ze stali nierdzewnej, z tulejką punktu stałego i tulejką punktu
ślizgowego, zgodne z załącznikiem A2
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•

Wkręty uniwersalne 5,5 x L K15 ze stali nierdzewnej, zgodne z załącznikiem A3

•

Wkręty uniwersalne 5,5 x L K15 ze stali nierdzewnej, z końcówką samowiercącą, zgodne
z załącznikiem A4

•

Nity 4,0 x L K15 aluminiowe, z tulejką punktu stałego, zgodne z załącznikiem A5

•

Nity 4,0 x L K15 ze stali nierdzewnej, z tulejką punktu stałego, zgodne z załącznikiem A6

•

Wkręty balkonowe M5 x L K15 zgodne z załącznikiem A7

•

Wkręty do systemów dachowych 5 x 70 zgodne z załącznikiem A8

•

Zaciski P+S do szkła zgodne z ETA-11/0380 i załącznikiem A9

Parametry podane w części 3 mają zastosowanie wyłącznie jeśli płyty płaskie włóknisto-cementowe
„EQUITONE” są użytkowane zgodnie ze specyfikacjami i w warunkach podanych w załączniku B.
Metody badań i oceny, na których opiera się niniejsza Europejska Ocena Techniczna, zakładają, że
okres użytkowania płyt płaskich włóknisto-cementowych „EQUITONE” wynosi co najmniej 50 lat.
Założenia dotyczące okresu użytkowania nie mogą być interpretowane jako gwarancja producenta lub
organu wydającego ocenę, ale mogą być wykorzystane przy wyborze odpowiedniego wyrobu
w związku z przewidywanym, ekonomicznie uzasadnionym okresem użytkowania obiektu.
3

Właściwości użytkowe wyrobu i odniesienia do metod zastosowanych do oceny

3.1

Nośność i stateczność (wymaganie podstawowe 1)
Podstawowe właściwości użytkowe w zakresie wytrzymałości i stabilności mechanicznej są objęte
wymaganiem podstawowym „bezpieczeństwo użytkowania”.

3.2

Z62180.18

Bezpieczeństwo pożarowe (wymaganie podstawowe 2)
Zasadnicza charakterystyka

Właściwość użytkowa

Reakcja na ogień

zob. załącznik C, punkt C.1

Odporność dachu na ogień zewnętrzny

spełnia wymogi Decyzji Komisji
96/603/WE
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Higiena, zdrowie i środowisko (wymaganie podstawowe 3)
Zasadnicza charakterystyka

Właściwość użytkowa

Zawartość, emisja i/lub uwalnianie
Substancji sklasyfikowanych jako rakotwórcze
1A/1B.a)

Wyrób nie zawiera tego typu substancji
niebezpiecznych.b)

Substancji sklasyfikowanych jako mutagenne
1A/1B.a)

Wyrób nie zawiera tego typu substancji
niebezpiecznych, z wyjątkiem powłok
płyt Textura F i Textura TC
zawierających produkty biobójcze
z substancją aktywną sklasyfikowaną
jako mutagenna 1B.b), c)

Substancji sklasyfikowanych jako działającą
toksycznie 1, 2 i/lub 3;
na rozrodczość 1A/1B; STOT SE 1 i/lub
STOT RE 1.a)

Wyrób nie zawiera tego typu substancji
niebezpiecznych.b)

SVOC i LZO

Nie przeprowadzono oceny
właściwości.

Scenariusz uwalniania w zakresie wymagania podstawowego 3 zgodnie z EOTA TR 034: IA1,
IA2

3.4

a)

Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008.

b)

Ocena na podstawie oświadczenia producenta w sprawie substancji niebezpiecznych.

c)

W trakcie trwania procedury dopuszczania substancji aktywnej lub końcowej substancji aktywnej zgodnie
z Rozporządzeniem (UE) nr 528/2012 (w sprawie produktów biobójczych) produkt biobójczy może być dostępny na
rynku bez dopuszczenia.

Bezpieczeństwo użytkowania i dostępność (wymaganie podstawowe 4)
Zasadnicza charakterystyka

Właściwość użytkowa

Część A: Wszystkie zamierzone zastosowania

Z62180.18

Grubość

Powierzchnie bez tekstury:
enom = 8,0 mm ± 0,8 mm
enom = 12,0 mm ± 1,2 mm
Powierzchnie z teksturą:
enom = 8,0 mm -0,8 mm i +1,2 mm
enom = 12,0 mm -1,2 mm i +1,8 mm

Wymiary (długość i szerokość)

Maks. długość nominalna:
l = 2500 mm ± 5 mm
l = 3100 mm ± 5 mm
Maks. szerokość nominalna:
w = 1250 mm ± 3,75 mm

Prostość krawędzi

Płyty rektyfikowane:
0,1% = klasa I zgodnie z EN 12467
Płyty nierektyfikowane:
0,3% = klasa II zgodnie z EN 12467
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Zasadnicza charakterystyka

Właściwość użytkowa

Prostokątność krawędzi

Płyty rektyfikowane:
2 mm/m = klasa I zgodnie z EN 12467
Płyty nierektyfikowane:
4 mm/m = klasa II zgodnie z EN 12467

Gęstość

ρm = 1750 kg/m³ ± 100 kg/m³
ρk = 23,5 kN/m³

Zawartość wilgoci

enom ≥ 8 mm i ≤ 12 mm:
H20/65 = 5,2% masowo
Hwet = 17,2% masowo

Nieprzepuszczalność wody

WI = zaliczono

Stabilność wymiarowa

δl30,95 = 1,18 mm/m

Wytrzymałość charakterystyczna na zginanie i średni enom ≥ 8 mm i ≤ 12 mm:
moduł sprężystości przy zginaniu w kierunku
ƒm,0,k = 21,5 N/mm²
prostopadłym do powierzchni płyty
ƒm,90,k = 16,5 N/mm²
Em,0,mean = 12 000 N/mm²
Em,90,mean = 12 000 N/mm²
Wykresy zależności ugięcia od
obciążenia znajdują się w załączniku
C, punkt C.2
Współczynnik rozszerzalności cieplnej

αmean = 9,4·10-6 K-1

Odporność na zamrażanie/odmrażanie dla
kategorii A

Zaliczono = RL,FT ≥ 0,75 zgodnie
z EN 12467

Odporność na ciepłą wodę dla kategorii A

Zaliczono = RL,WW ≥ 0,75 zgodnie
z EN 12467

Odporność na kąpiel – suszenie dla kategorii A

Zaliczono = RL,SD ≥ 0,75 zgodnie
z EN 12467

Współczynnik modyfikujący

kmod : załącznik C, punkt C.3
kmod,f : załącznik C, punkt C.3

Współczynnik odkształcenia

kdef :

Twardość wg Brinella

HBW = 75 N/mm²

Z62180.18

załącznik C, punkt C.4
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Właściwość użytkowa

Część E: Systemy okładzin fasad wentylowanych, systemy sufitowe i systemy dachowe
Stosowana ilość i zawartość cząstek stałych
w powłoce powierzchni

Załącznik C, punkt C.5

Odporność na wyrwanie:
Nity uniwersalne 4,0 x L K15 aluminiowe, zgodne
z załącznikiem A1

fhead,k = 24,0 N/mm²

Nity uniwersalne 4,0 x L K15 ze stali nierdzewnej,
zgodne z załącznikiem A2

fhead,k = 25,6 N/mm²

Wkręty uniwersalne 5,5 x L K15 ze stali nierdzewnej,
zgodne z załącznikiem A3

fhead,k = 15,2 N/mm²

Wkręty uniwersalne 5,5 x L K15 ze stali nierdzewnej,
z końcówką samowiercącą, zgodne z załącznikiem
A4

fhead,k = 15,2 N/mm²

Nity 4,0 x L K15 aluminiowe, zgodne z załącznikiem
A5

fhead,k = 18,5 N/mm²

Nity 4,0 x L K15 ze stali nierdzewnej, zgodne
z załącznikiem A6

fhead,k = 19,7 N/mm²

Wkręty do systemów dachowych 5,0 x 70 zgodne
z załącznikiem A8

fhead,k = 8,1 N/mm²

Wpływ rozstawu mocowań na wytrzymałość
osadzenia:
Element mocujący o maks. średnicy otworu
∅ = 7 mm

Element mocujący o maks. średnicy otworu
∅ = 11 mm

a4,t = 70 mm
a4,c = 20 mm
a4,t = 70 mm
a4,c = 25 mm

Wytrzymałość charakterystyczna na
rozciąganie/średni moduł sprężystości przy
rozciąganiu w kierunku równoległym do powierzchni
płyty

Nie przeprowadzono oceny
właściwości.

Wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie
w kierunku prostopadłym powierzchni płyty

Nie przeprowadzono oceny
właściwości.

Wytrzymałość osadzenia
enom = 8,0 mm
Nity uniwersalne 4,0 x L K15 zgodne z załącznikiem

ƒh,k = 93,5 N/mm²

A1, średnica otworu ∅ = 11,0 mm

ƒh,sl,k = 46,3 N/mm²

oraz
Nity uniwersalne 4,0 x L K15 zgodne z załącznikiem
A2, średnica otworu ∅ = 11,0 mm

Z62180.18

enom = 12,0 mm
ƒh,k = 110,0 N/mm²
ƒh,sl,k = 54,5 N/mm²
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Wkręty uniwersalne 5,5 x L K15 zgodne
z załącznikiem A3, średnica otworu ∅ = 7,0 mm
oraz
Wkręty uniwersalne 5,5 x L K15 zgodne
z załącznikiem A4, średnica otworu ∅ = 7,0 mm
Nity 4,0 x L K15 zgodne z załącznikiem A5, średnica
otworu ∅ = 9,5 mm
oraz
Nity 4,0 x L K15 zgodne z załącznikiem A6, średnica
otworu ∅ = 9,5 mm
Wkręty do systemów dachowych 5,0 x 70 mm
zgodne z załącznikiem A8, średnica otworu
∅ = 7,0 mm
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Właściwość użytkowa
enom = 8,0 mm
ƒh,k = 90,4 N/mm²

enom = 12,0 mm
ƒh,k = 106,0 N/mm²

enom = 8,0 mm
ƒh,k = 93,5 N/mm²
ƒh,sl,k = 49,8 N/mm²

enom = 12,0 mm
ƒh,k = 110,0 N/mm²
ƒh,sl,k = 58,6 N/mm²

enom = 8,0 mm
ƒh,k = 95,2 N/mm²

Trwałość metalowych elementów mocujących

Załącznik B, strona 2

Wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie
systemów klejonych w różnych temperaturach

Nie przeprowadzono oceny
właściwości.

Wytrzymałość charakterystyczna na ścinanie
systemów klejonych w różnych temperaturach

Nie przeprowadzono oceny
właściwości.

Wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie
w 23°C – z użyciem tylko taśmy piankowej

Nie przeprowadzono oceny
właściwości.

Wytrzymałość charakterystyczna na ścinanie w 23°C
– z użyciem tylko taśmy piankowej

Nie przeprowadzono oceny
właściwości.

Pełzanie i nawrót sprężysty po długotrwałym
rozciąganiu lub oddziaływaniu ścinającym na
systemy klejone

Nie przeprowadzono oceny
właściwości.

Odporność na roztrzaskanie

SP: Grupa A, załącznik C, punkt C.8

Odporność na uszkodzenia strukturalne w wyniku
uderzenia ciałem miękkim

Załącznik C, punkt C.6

Odporność na uszkodzenia strukturalne w wyniku
uderzenia ciałem twardym

Załącznik C, punkt C.7

Odporność na ciepło – deszcz

HRR = zaliczono

Właściwości cieplno-wilgotnościowe – tylko powłoki
i płyty bezszczelinowe

Nie przeprowadzono oceny
właściwości.

Odporność na zamrażanie/odmrażanie – tylko
powłoki i płyty bezszczelinowe

Nie przeprowadzono oceny
właściwości.

Przyczepność powłoki bazowej do płyty – tylko
powłoki i płyty bezszczelinowe

Nie przeprowadzono oceny
właściwości.

Wytrzymałość systemów klejonych na rozciąganie po Nie przeprowadzono oceny
kilku cyklach cieplno-wilgotnościowych
właściwości.
Wytrzymałość systemów klejonych na rozciąganie po Nie przeprowadzono oceny
zanurzeniu w wodzie
właściwości.
Wytrzymałość systemów klejonych na rozciąganie po Nie przeprowadzono oceny
kontakcie z wilgocią i NaCl
właściwości.

Z62180.18
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Właściwość użytkowa

Wytrzymałość systemów klejonych na rozciąganie po Nie przeprowadzono oceny
kontakcie z wilgocią i SO2
właściwości.
Wytrzymałość systemów klejonych na rozciąganie po Nie przeprowadzono oceny
narażeniu na działanie środków czyszczących
właściwości.
Odporność na poziome obciążenia punktowe

Nie przeprowadzono oceny
właściwości.

Obciążenia cykliczne elementów mocujących

Fmean = 2018 N
F1,mean = 2186 N
F1,mean ≥ 0,8 Fmean

Obciążenia cykliczne tylnych elementów mocujących
i systemów klejonych

Nie przeprowadzono oceny
właściwości.

Wytrzymałość tylnych elementów mocujących na
rozciąganie osiowe

Nie przeprowadzono oceny
właściwości.

Odporność tylnych elementów mocujących na
ścinanie

Nie przeprowadzono oceny
właściwości.

Łączona wytrzymałość tylnych elementów
mocujących na rozciąganie i ścinanie

Nie przeprowadzono oceny
właściwości.

Odporność tylnych elementów mocujących na
obciążenie długotrwałe

Nie przeprowadzono oceny
właściwości.

Odporność tylnych elementów mocujących na
zamrażanie/odmrażanie

Nie przeprowadzono oceny
właściwości.

Odporność na trzęsienia ziemi

Nie przeprowadzono oceny
właściwości.

Część F: Balustrady (płyty balkonowe)
Stosowana ilość i zawartość cząstek stałych
w powłoce powierzchni

Załącznik C, punkt C.5

Odporność na wyrwanie:
Nity uniwersalne 4,0 x L K15 aluminiowe, zgodne
z załącznikiem A1

fhead,k = 24,0 N/mm²

Nity uniwersalne 4,0 x L K15 ze stali nierdzewnej,
zgodne z załącznikiem A2

fhead,k = 25,6 N/mm²

Wkręty uniwersalne 5,5 x L K15 ze stali nierdzewnej,
zgodne z załącznikiem A3

fhead,k = 15,2 N/mm²

Wkręty uniwersalne 5,5 x L K15 ze stali nierdzewnej,
z końcówką samowiercącą, zgodne z załącznikiem
A4

fhead,k = 15,2 N/mm²

Nity 4,0 x L K15 aluminiowe, zgodne z załącznikiem
A5

fhead,k = 18,5 N/mm²

Nity 4,0 x L K15 ze stali nierdzewnej, zgodne
z załącznikiem A6

fhead,k = 19,7 N/mm²

Wkręty balkonowe M5 x L K15 zgodne
z załącznikiem A7

fhead,k = 15,2 N/mm²
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Właściwość użytkowa

Wpływ rozstawu mocowań na wytrzymałość
osadzenia:
Element mocujący o maks. średnicy otworu:
∅ = 7 mm

a4,t = 70 mm

Element mocujący o maks. średnicy otworu:
∅ = 11 mm

a4,t = 70 mm

a4,c = 20 mm

a4,c = 25 mm

Wytrzymałość osadzenia:
Nity uniwersalne 4,0 x L K15 zgodne z załącznikiem
A1, średnica otworu: ∅ = 11,0 mm
oraz
Nity uniwersalne 4,0 x L K15 zgodne z załącznikiem
A2, średnica otworu: ∅ = 11,0 mm
Wkręty uniwersalne 5,5 x L K15 zgodne
z załącznikiem A3, średnica otworu: ∅ = 7,0 mm
oraz
Wkręty uniwersalne 5,5 x L K15 zgodne
z załącznikiem A4, średnica otworu: ∅ = 7,0 mm
Nity 4,0 x L K15 zgodne z załącznikiem A5, średnica
otworu: ∅ = 9,5 mm
oraz
Nity 4,0 x L K15 zgodne z załącznikiem A6, średnica
otworu: ∅ = 9,5 mm
Wkręty balkonowe M5 x L K15 zgodne
z załącznikiem A7, średnica otworu: ∅ = 7,0 mm

4

enom = 12,0 mm
ƒh,k = 110,0 N/mm²
ƒh,sl,k = 54,5 N/mm²

enom = 12,0 mm
ƒh,k = 106,0 N/mm²

enom = 12,0 mm
ƒh,k = 110,0 N/mm²
ƒh,sl,k = 58,6 N/mm²

enom = 12,0 mm
ƒh,k = 94,1 N/mm²

Trwałość metalowych elementów mocujących

Załącznik B, strona 2

Odporność na ciepło – deszcz

HRR = zaliczono

Odporność na trzęsienia ziemi

Nie przeprowadzono oceny
właściwości.

Odporność na uderzenia ciałem miękkim

Załącznik C, punkt C.6

Odporność na uderzenia ciałem twardym

Załącznik C, punkt C.7

Zastosowany system oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych (AVCP) wraz
z odniesieniem do podstawy prawnej
Zgodnie z wytycznymi dokumentem EAD nr 21-0025-00-0504 obowiązuje następująca podstawa
prawna: 2003/640/WE (UE) dla systemów okładzin fasad wentylowanych, systemów sufitowych
i systemów dachowych oraz 97/176/WE (UE) dla balustrad (płyt balkonowych).
Zastosowanie ma system: 2+
Dodatkowo w odniesieniu do reakcji na ogień wyrobów objętych dokumentem EAD zastosowanie ma:
Dyrektywa 2003/640/WE.
Zastosowanie mają systemy: 1, 3 lub 4 (zależnie od klasy reakcji na ogień zgodnie
z Rozporządzeniem (UE) nr 2016/364 i normą EN 13501-1).
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Dodatkowo w odniesieniu np. do reakcji na substancje niebezpieczne wyrobów objętych
dokumentem EAD zastosowanie ma: Decyzja 98/437/WE (UE).
Zastosowanie ma system: 3
5

Szczegóły techniczne konieczne do wdrożenia systemu oceny i weryfikacji stałości
właściwości użytkowych (AVCP) uwzględnione w odpowiednim dokumencie EAD
Szczegóły techniczne konieczne do wdrożenia systemu oceny i weryfikacji stałości właściwości
użytkowych (AVCP) są zawarte w planie kontroli złożonym w Deutsches Institut für Bautechnik.

Wydano w Berlinie dnia 27 marca 2020 r. przez Deutsches Institut für Bautechnik
Dypl. inż. Andreas Kummerow
Dyrektor działu

Z62180.18

uwierzytelnił:
Schröder

8.05.04-12/14

Deutsches
Institut
für
Bautechnik

Strona 12 Europejskiej Oceny Technicznej
ETA-18/0955 z dnia 27 marca 2020 r.
Tłumaczenie angielskie przygotowane przez DIBt

niezamontowany nit
z tulejką dystansową

nit zamontowany
jako punkt stały

1.
2.
3.
4.

EQUITONE
Taśma piankowa
Podkonstrukcja
Tulejka punktu stałego
08 dla enom = 8 mm
12 dla enom = 12 mm
5. Tulejka dystansowa punktu
ruchomego

Materiały:
Tulejka/łeb:

AlMg5 (materiał nr: 3.3555 zgodnie
z EN AW-5019)
Trzpień nitu:
X6CrNiTi18-10 (materiał nr: 1.4541 zgodnie
z EN 10088-1)
Tulejka punktu ruchomego: Zielony poliamid
Tulejka punktu stałego:
Czerwony poliamid
Korozyjność
System nitowy:
łeb nitu z kolorową powłoką EN ISO 12944-2
„C4 średnia” z dodatkową powłoką antykorozyjną
EN ISO 12944-2 „C5-M bardzo duża”
[w przypadku stosowania w środowisku o dużej
zawartości chlorków, np. na wybrzeżu (<25 km)]

wszystkie wymiary w mm,
bez skali

4xL K15

dss

fu,sh

fu,m

dsh

dsh,i

dm

dsl

-

mm

N/mm²

N/mm²

mm

mm

mm

mm

enom=8

H [mm]

lm

Heff

Ftens,k

Ash

Am

enom=12

mm

mm

enom=8

4x18 K15

6,5

275

1000

4

2,1

2,05

10,9

4x25 K15

6,5

275

1000

4

2,1

2,05

10,9

Kluczowe
wartości*

tsub

fu,sub

fhead,k

enom

Fhead,k

Fax,k,sub**

Fb,Rk

-

tsub [mm]
enom=12

N

mm²

mm²

10,25

-

8,3

enom

1,7 – 3,0

-

2400

9,1

3,3

10,25

14,25

8,3

enom

3,7 – 10 1,7 – 6,0

2400

9,1

3,3

Fvr,Rk

Fv,Rk

kmod

kmod,f

Fax,Rd

Fv,Rd

mm

N/mm²

N/mm²

mm

N

N

N

N

N

-

-

N

N

4x18 K15

2

245

24,0

8

1960

1842

4900

3482

2538

0,6

0,8

905

1562

4x25 K15

2

245

24,0

12

1960

1842

4900

3482

2733

0,6

0,8

905

1682

* obliczenia zgodnie z EN 1995-1-1:2004/A2:2014 i ETA-18/0955
** ta wartość ma zastosowanie wyłącznie dla minimalnej wskazanej siły rozciągającej fu,sub i minimalnej grubości tsub

EQUITONE [natura], EQUITONE [pictura], EQUITONE [textura], EQUITONE [natura] PRO,
EQUITONE [materia], płyty balkonowe EQUITONE, Elementa
Nity uniwersalne 4,0 x L K15 aluminiowe, z tulejką punktu stałego i tulejką punktu
ślizgowego

Załącznik A1
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niezamontowany nit
z tulejką dystansową

nit zamontowany
jako punkt stały

1.
2.
3.
4.

5.

EQUITONE
Taśma piankowa
Podkonstrukcja
Tulejka punktu stałego
08 dla enom = 8 mm
12 dla enom = 12 mm
Tulejka dystansowa punktu
ruchomego

Materiały:
Tulejka/łeb:

X3CrNiCu18-9-4 (materiał nr: 1.4567
zgodnie z EN 10088-1)
Trzpień nitu:
X6CrNiTi18-10 (materiał nr: 1.4541
zgodnie z EN 10088-1)
Tulejka punktu ruchomego: Zielony poliamid
Tulejka punktu stałego:
Czerwony poliamid
Korozyjność
System nitowy:
łeb nitu z kolorową powłoką EN ISO 12944-2
„C4 średnia” z dodatkową powłoką antykorozyjną
EN ISO 12944-2 „C5-M bardzo duża”
[w przypadku stosowania w środowisku o dużej
zawartości chlorków, np. na wybrzeżu (<25 km)]

wszystkie wymiary w mm;
bez skali

4xL K15

dss

fu,sh

fu,m

dsh

dsh,i

dm

dsl

lm

Heff

Ftens,k

Ash

Am

-

mm

N/mm²

N/mm²

mm

mm

mm

mm

enom=8

H [mm]
enom=12

mm

mm

enom=8

enom=12

N

mm²

mm²

4x18 K15
4x20 K15

6,5
6,5

497
497

1000
1000

4
4

2,6
2,6

2,55
2,55

10,9
10,9

10,25
10,25

-

8,3
8,3

enom
eRnom

1,7 – 3,5
3,5 – 5,5

-

3600
3600

7,3
7,3

5,1
5,1

4x22 K15

6,5

497

1000

4

2,6

2,55

10,9

10,25

14,25

8,3

eRnom

5,5 – 7,5 1,7 – 3,5

3600

7,3

5,1

4x24 K15
Kluczowe
wartości*

6,5

497

1000

4

2,6

2,55

10,9

10,25

14,25

8,3

eRnom

7,5 – 9,5 3,5 – 5,5

3600

7,3

5,1

tsub

fu,sub

fhead,k

enom

Fhead,k

Fax,k,sub**

Fb,Rk

Fvr,Rk

Fv,Rk

kmod

kmod,f

Fax,Rd

Fv,Rd

-

mm

N/mm²

N/mm²

mm

N

N

N

N

N

-

-

N

N

4x18 K15
4x20 K15

2

245

25,6

8

2091

2149

4900

5228

2662

0,6

0,8

965

1638

965

2063

4x22 K15
2
245
25,6
12
2091
2149
4900
5228
3353
0,6
0,8
4x24 K15
* obliczenia zgodnie z EN 1995-1-1:2004/A2:2014 i ETA-18/0955
** ta wartość ma zastosowanie wyłącznie dla minimalnej wskazanej siły rozciągającej fu,sub i minimalnej grubości tsub

tsub [mm]

EQUITONE [natura], EQUITONE [pictura], EQUITONE [textura], EQUITONE [natura] PRO,
EQUITONE [materia], płyty balkonowe EQUITONE, Elementa
Nity uniwersalne 4,0 x L K15 ze stali nierdzewnej, z tulejką punktu stałego i tulejką punktu
ślizgowego

Załącznik A2
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1. Wkręt uniwersalny
2. Kołnierz do wkrętów do
płyt EQUITONE
[natura] PRO, [pictura]

oznaczenie
„E”

ISR 20 z otworem
na klucz

Materiały:
Wkręt uniwersalny:
Kołnierz do wkrętów:
Korozyjność
System wkrętów:

X3CrNiCu18-9-1 (materiał nr: 1.4567
zgodnie z EN 10088-1)
X5CrNi18-10 (nr materiału: 1.4301
zgodnie z EN 10088-1)
łeb wkrętu z kolorową powłoką i dodatkową
powłoką antykorozyjną EN ISO 12944-2
„C5-M bardzo duża” [w przypadku
stosowania w środowisku o dużej zawartości
chlorków, np. na wybrzeżu (<25 km)]

wszystkie wymiary w mm;
bez skali

L

enom

My,k

dFZ

fax,k

ρa

ftor,k

Rtor,k

ftor,k /
Rtor,k

Ftens,k

-

mm

mm

Nm

mm

N/mm²

kg/m³

Nm

Nm

-

N

5,5x35 K15
5,5x45 K15

35
45

8
12

6,75
6,75

7
7

17,4
17,4

450
450

Kluczowe
wartości*

tRsub

ρk

enom

fhead,k

Fhead,k

Fax,k,sub

5,5x35 K15

mm
40

kg/m³
350

mm
8

N/mm²
15,2

N
2101

N
1957

5,5x45 K15

40

350

12

15,2

2101

1957

5,5xL K15

6,8
3,6
1,89
6475
6,8
3,6
1,89
6475
Punkt zniszczenia wg teorii
Johansena i współczynnik
odporności na rozciąganie osiowe
(efekt liny)

Fv,Rk

kmod

kmod,f

Fax,Rd

Fv,Rd

(e) / 1,41

N
2248

0,6

0,8

N
970

N
1198

(e) / 1,41

2523

0,6

0,8

970

1344

* obliczenia zgodnie z EN 1995-1-1:2004/A2:2014 i ETA-18/0955

EQUITONE [natura], EQUITONE [pictura], EQUITONE [textura],
EQUITONE [natura] PRO, EQUITONE [materia], płyty balkonowe EQUITONE, Elementa
Załącznik A3
Wkręty uniwersalne 5,5 x L K15 ze stali nierdzewnej
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1. Wkręt uniwersalny
z końcówką samowiercącą
2. Kołnierz do wkrętów do płyt
EQUITONE [natura] PRO,
[pictura]

oznaczenie „E”

ISR 20 z otworem
na klucz

Materiały:
Wkręt uniwersalny:

X3CrNiCu18-9-1 (materiał nr: 1.4567
zgodnie z EN 10088-1)
X5CrNi18-10 (nr materiału: 1.4301
zgodnie z EN 10088-1)

Kołnierz do wkrętów:
Korozyjność
System wkrętów:

łeb wkrętu z kolorową powłoką i dodatkową
powłoką antykorozyjną EN ISO 12944-2
„C5-M bardzo duża” [w przypadku
stosowania w środowisku o dużej zawartości
chlorków, np. na wybrzeżu (<25 km)]

wszystkie wymiary w mm;
bez skali
5,5xL K15

L

enom

My,k

dFZ

fax,k

ρa

ftor,k

Rtor,k

ftor,k /
Rtor,k

Ftens,k

-

mm

mm

Nm

mm

N/mm²

kg/m³

Nm

Nm

-

N

5,5x40 K15

40

8

6,75

7

17,4

450

6,8

3,6

1,89

6475

5,5x50 K15

50

12

6,75

7

17,4

450

Kluczowe
wartości*

tRsub

ρk

enom

fhead,k

Fhead,k

Fax,k,sub

6,8
3,6
1,89
6475
Punkt zniszczenia wg teorii
Johansena i współczynnik
odporności na rozciąganie osiowe
(efekt liny)

Fv,Rk

kmod

kmod,f

Fax,Rd

Fv,Rd

-

mm

kg/m³

mm

N/mm²

N

N

-

N

-

-

N

N

5,5x40 K15

40

350

8

15,2

2101

2035

(e) / 1,41

2457

0,6

0,8

970

1309

5,5x50 K15

40

350

12

15,2

2101

2035

(e) / 1,41

2757

0,6

0,8

970

1470

* obliczenia zgodnie z EN 1995-1-1:2004/A2:2014 i ETA-18/0955

EQUITONE [natura], EQUITONE [pictura], EQUITONE [textura], EQUITONE [natura]
PRO, EQUITONE [materia], płyty balkonowe EQUITONE, Elementa
Załącznik A4
Wkręty uniwersalne 5,5 x L K15 ze stali nierdzewnej, z końcówką samowiercącą
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niezamontowany nit

nit zamontowany jako
punkt stały
1. EQUITONE
2. Podkonstrukcja
3. Tulejka punktu stałego:
08 dla enom = 8 mm
12 dla enom = 12 mm

Materiały:
Tulejka/łeb:
Trzpień nitu:
Tulejka punktu stałego:
Korozyjność
System nitowy:

łeb nitu z kolorową powłoką EN ISO 12944-2
„C4 średnia” z dodatkową powłoką antykorozyjną
EN ISO 12944-2 „C5-M bardzo duża”
[w przypadku stosowania w środowisku o dużej
zawartości chlorków, np. na wybrzeżu (<25 km)]

wszystkie wymiary w mm;
bez skali

4xL K15
4x18 K15
4x25 K15
Kluczowe
wartości*
4x18 K15
4x25 K15

fu,sh
N/mm²
275
275

fu,m
N/mm²
1000
1000

dsh
mm
4
4

dsh,i
mm
2,1
2,1

dm
mm
2,05
2,05

dsl
mm
9,4
9,4

AlMg5 (materiał nr: 3.3555 zgodnie
z EN AW-5019)
X6CrNiTi18-10 (materiał nr: 1.4541
zgodnie z EN 10088-1)
AlCu4PbMgM (materiał nr: 3.1645
zgodnie z EN AW-2007)

H; Heff [mm]
enom=8
enom=12
7,4
7,4
11,1

lm
mm
8,3
8,3

cr
mm
8 – 13
14 – 20

Ftens,k
N
2400
2400

Ash
mm²
9,1
9,1

tsub

fu,sub

fhead,k

enom

Fhead,k

Fax,k,sub**

Fb,Rk

Fvr,Rk

Fv,Rk

kmod

kmod,f

Fax,Rd

Fv,Rd

mm
2
2

N/mm²
245
245

N/mm²
18,5
18,5

mm
8
12

N
1958
1958

N
1842
1842

N
4900
4900

N
3482
3482

N
2308
2733

0,6
0,6

0,8
0,8

N
904
904

N
1420
1682

Am
mm²
3,3
3,3

* obliczenia zgodnie z EN 1995-1-1:2004/A2:2014 i ETA/-18/0955
** ta wartość ma zastosowanie wyłącznie dla minimalnej wskazanej siły rozciągającej fu,sub i minimalnej grubości tsub

EQUITONE [natura], EQUITONE [pictura], EQUITONE [textura], EQUITONE [natura] PRO,
EQUITONE [materia], płyty balkonowe EQUITONE, Elementa
Załącznik A5
Nity 4,0 x L K15 aluminiowe, z tulejką punktu stałego
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niezamontowany nit

nit zamontowany
jako punkt stały
1. EQUITONE
2. Podkonstrukcja
3. Tulejka punktu stałego:
08 dla enom = 8 mm
12 dla enom = 12 mm

Materiały:
Tulejka/łeb:
Trzpień nitu:
Tulejka punktu stałego:
Korozyjność
System nitowy:

łeb nitu z kolorową powłoką EN ISO 12944-2
„C4 średnia” z dodatkową powłoką
antykorozyjną EN ISO 12944-2 „C5-M bardzo
duża” [w przypadku stosowania w środowisku
o dużej zawartości chlorków, np. na wybrzeżu
(<25 km)]

wszystkie wymiary w mm;
bez skali
4xL K15
4x16 K15
4x18 K15
4x20 K15
4x22 K15
4x24 K15
Kluczowe
wartości*
4x16 K15
4x18 K15
4x20 K15
4x22 K15
4x24 K15

fu,sh
N/mm²
497
497
497
497
497

fu,m
N/mm²
1000
1000
1000
1000
1000

dsh
mm
4
4
4
4
4

dsh,i
mm
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6

dm
mm
2,55
2,55
2,55
2,55
2,55

dsl
mm
9,4
9,4
9,4
9,4
9,4

AlCu4PbMgM (materiał nr: 1.4567
zgodnie z EN 10088-1)
X6CrNiTi18-10 (materiał nr: 1.4541
zgodnie z EN 10088-1)
X8CrNiS18-9 (materiał nr: 1.4305
zgodnie z EN 10088)

H; Heff [mm]
enom=8
enom=12
7,4
7,4
7,4
11,1
7,4
11,1
7,4
11,1

lm
mm
8,3
8,3
8,3
8,3
8,3

cr
mm
10 – 12
12 – 14
14 – 16
16 – 18
18 – 20

Ftens,k
N
3600
3600
3600
3600
3600

Ash
mm²
7,3
7,3
7,3
7,3
7,3

tsub

fu,sub

fhead,k

enom

Fhead,k

Fax,k,sub**

Fb,Rk

Fvr,Rk

Fv,Rk

kmod

kmod,f

Fax,Rd

Fv,Rd

mm

N/mm²

N/mm²

mm

N

N

N

N

N

-

-

N

N

2

245

19,7

8

2085

2149

4900

5228

2429

0,6

0,8

962

1495

2

245

19,7

12

2085

2149

4900

5228

3350

0,6

0,8

962

2061

Am
mm²
5,1
5,1
5,1
5,1
5,1

* obliczenia zgodnie z EN 1995-1-1:2004/A2:2014 i ETA/-18/0955
** ta wartość ma zastosowanie wyłącznie dla minimalnej wskazanej siły rozciągającej fu,sub i minimalnej grubości tsub

EQUITONE [natura], EQUITONE [pictura], EQUITONE [textura], EQUITONE [natura] PRO,
EQUITONE [materia], płyty balkonowe EQUITONE, Elementa
Załącznik A6
Nity 4,0 x L K15 ze stali nierdzewnej, z tulejką punktu stałego
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ISR 20
1. Wkręt balkonowy
2. Podkładka
3. Podkładka sprężysta
4. Nakrętka kołpakowa
5. Kołnierz do wkrętów do
płyt EQUITONE [natura]
PRO, EQUITONE [pictura]

Materiały:
Wkręt:
wszystkie wymiary w mm,
bez skali

M5xL K15

cr

Ftens,k

fu,k

My,Rk

dFZ

--

mm

N

N/mm²

Nm

mm

M5x20 K15

8,5 -

12,5

7500

382

7524

7

M5x25 K15

13,5

17,5

7500

382

7524

7

M5x30 K15

18,5

22,5

7500

382

7524

7

M5x35 K15

23,5

27,5

7500

382

7524

7

M5x40 K15
M5x45 K15

28,5
33,5

32,5
37,5

7500
7500

382
382

7524
7524

7
7

M5x50 K15

38,5

42,5

7500

382

7524

7

M5x55 K15

43,5

47,5

7500

382

7524

7

M5x60 K15

48,5

52,5

7500

382

7524

7

M5x65 K15

53,5

57,5

7500

382

7524

7

M5x70 K15
Kluczowe
wartości*

58,5

62,5

7500

382

7524

7

tsub

fu,sub

fhead,k

enom

Fhead,k

Fax,k,sub**

-

mm

N/mm²

N/mm²

mm

N

M5xL K15
2
245
15,2
12
2101
* obliczenia zgodnie z EN 1995-1-1:2004/A2:2014 i ETA/-18/0955
** obliczenia zgodnie z EN 1999-1-1:2014

X3CrNiCu18-9-1 (materiał nr: 1.4567
zgodnie z EN 10088-1)
Podkładka:
X3CrNiCu18-9-1 (materiał nr: 1.4567
zgodnie z EN 10088-1)
Podkładka sprężysta: X5CrNiMo17-12-2 (materiał nr: 1.4401
zgodnie z EN 10088-1)
Nakrętka kołpakowa: X3CrNiCu18-9-1 (materiał nr: 1.4567
zgodnie z EN 10088-1)
Kołnierz do wkrętów do
EQUITONE [natura] PRO,
[pictura]:
X5CrNi18-10 (materiał nr: 1.4301
zgodnie z EN 10088-1)
Korozyjność
System wkrętów:
łeb wkrętu z kolorową powłoką
i dodatkową powłoką antykorozyjną
EN ISO 12944-2 „C5-M bardzo duża”
[w przypadku stosowania w środowisku
o dużej zawartości chlorków, np. na
wybrzeżu (< 25 km)]

Fb,Rk

Fvr,Rk

Fv,Rk

kmod

kmod,f

Fax,Rd

Fv,Rd

N

N

N

N

-

-

N

N

13 854

6125

3750

2783

0,6

0,8

970

1389

EQUITONE [natura], EQUITONE [pictura], EQUITONE [textura], EQUITONE [natura] PRO,
EQUITONE [materia], płyty balkonowe EQUITONE, Elementa
Załącznik A7
Wkręty balkonowe M5 x L K15
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ISR 25

Materiały:
Wkręt:

1. EQUITONE
2. Wkręt do systemów
dachowych
3. Rozetka z wypustem
4. Podkładka
5. Profil dystansowy
(nienośny)

X3CrNiCu18-9-1 (materiał nr: 1.4567
zgodnie z EN 10088-1)
Podkładka:
X3CrNiCu18-9-1 (materiał nr: 1.4567
zgodnie z EN 10088-1)
Rozetka z wypustem: EPDM
Profil dystansowy:
Poli(chlorek winylu) (PVC)
Korozyjność
System wkrętów:

wszystkie wymiary w mm;
bez skali
Wkręt do systemów
dachowych
5 x 70
Kluczowe wartości*
5 x 70

łeb wkrętu z kolorową powłoką
i dodatkową powłoką antykorozyjną
EN ISO 12944-2 „C5-M bardzo duża”
[w przypadku stosowania w środowisku
o dużej zawartości chlorków, np. na
wybrzeżu (<25 km)]

L

dłeb

tsub

t2

lef

tzw

d

dsh

Heff

fax,k

ρa

My,Rk

Ftens,k

dFZ

mm
70
tsub
mm
40

mm
19,5
ρk
kg/m³
350

mm
40
fhead,k
N/mm²
8,1

mm
36
enom
mm
8

mm
31
Fhead,k
N
2107

mm
13

mm
5
Fv,Rk
N
1416

mm
3,9
kmod
0,6

mm
enom
kmod,f
0,8

N/mm²
13,8
Fax,Rd
N
973

kg/m³
350
Fv,Rd
N
516

Nm
4,67

N
5400

mm
7

Fax,k,sub
N
1749

* obliczenia zgodnie z EN 1995-1-1:2004/A2:2014, ETA-18/0955 i Blaß, H.J. i Lakewitz, B.: Tragfähigkeit von Verbindungen mit stiftförmigen Verbindungsmitteln und
Zwischenschichten. Bauen mit Holz, H. 1 S. 26

EQUITONE [natura], EQUITONE [pictura], EQUITONE [textura], EQUITONE [natura] PRO,
EQUITONE [materia], płyty balkonowe EQUITONE, Elementa
Załącznik A8
Wkręt do systemów dachowych 5,0 x 70
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Rzut izometryczny

Śruba z łbem wpuszczanym
EN ISO 10642 M6x16
materiał: A2

Podkładka EPDM
Płyta płaska
włóknisto-cementowa

Podkładka EPDM

Śruba z łbem walcowym
EN ISO 4762 M8x20
materiał: A2

Nr kat.

materiał

enom

grubość PVB

4891

cynk ZL5

12 mm

0,76 mm

grubość
EPDM
4 mm

sworzeń
blokujący
nie

płytka
blokująca
tak lub nie

EQUITONE [natura], EQUITONE [pictura], EQUITONE [textura], EQUITONE [natura] PRO,
EQUITONE [materia], płyty balkonowe EQUITONE, Elementa
Załącznik A9
Zacisk P+S do szkła zgodny z ETA-11/0380
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cr
d
dFZ
dhead
dm
dsh
dsh,i
dsl
dss
enom
fax,k
fhead,k
ftor,k
fu,m
fu,sh
fu,sub
kmod
kmod,f
lef
lm
t2
tsub
tzw
Am
Ash
Fax,k,sub
Fax,Rd
Fb,Rk
Fhead,k
Ftens,k
Fv,Rd
Fv,Rk
Fvr,Rk
H
Heff
L
My,k
Rtor,k
ftor,k / Rtor,k
ρa
ρk

Deutsches
Institut
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całkowita powierzchnia mocowania
średnica śruby zgodnie z EN 1995-1-1
średnica otworu w płycie płaskiej włóknisto-cementowej „EQUITONE”
średnica łba elementu mocującego
średnica trzpienia nitu
średnica trzonu nitu bądź średnica wkrętu lub niegwintowanej części śruby
średnica wewnętrzna trzonu nitu
średnica tulejki punktu stałego
średnica tulejki dystansowej
grubość nominalna płyty płaskiej włóknisto-cementowej „EQUITONE”
wytrzymałość charakterystyczna na wyciąganie zgodnie z EN 1995-1-1
wytrzymałość charakterystyczna na przeciąganie łba
wytrzymałość charakterystyczna na skręcanie
wytrzymałość trzpienia nitu na rozciąganie
wytrzymałość trzonu na rozciąganie
wytrzymałość podkonstrukcji na rozciąganie
globalny współczynnik modyfikujący
współczynnik modyfikujący dla połączeń ścinanych
głębokość zagłębienia części gwintowanej zgodnie z EN 1995-1-1, punkt 8.7
granica wytrzymałości trzpienia nitu
głębokość osadzenia wkrętu przy obciążeniu ścinającym
grubość podkonstrukcji
ruchoma warstwa pośrednia
przekrój trzpienia nitu
przekrój trzonu
wytrzymałość charakterystyczna elementu mocującego na wyciąganie zależnie od
podkonstrukcji
obliczeniowa wytrzymałość na rozciąganie osiowe
wytrzymałość charakterystyczna osadzenia w podkonstrukcji metalowej zgodnie z EN 1993-1-1 dla stali
i zgodnie z EN 1999-1-1 dla aluminium
wytrzymałość charakterystyczna na przeciąganie łba
wytrzymałość charakterystyczna elementu mocującego na rozciąganie
nośność obliczeniowa w jednej płaszczyźnie ścinania
nośność charakterystyczna w jednej płaszczyźnie ścinania wyliczona zgodnie z teorią Johansena
wytrzymałość charakterystyczna elementu mocującego na ścinanie
wysokość tulejki punktu stałego
wysokość nośna tulejki punktu stałego
długość nitu lub wkrętu
moment charakterystyczny uplastycznienia
wytrzymałość charakterystyczna na skręcanie podczas montażu wkrętu
stosunek wytrzymałość na skręcanie/odporność na skręcanie
gęstość dla fax,k
gęstość charakterystyczna (dla podkonstrukcji drewnianych) zgodnie z EN 1995-1-1

EQUITONE [natura], EQUITONE [pictura], EQUITONE [textura], EQUITONE [natura] PRO,
EQUITONE [materia], płyty balkonowe EQUITONE, Elementa
Załącznik A10
Lista skrótów dla elementów mocujących zastosowanych w załącznikach od A1 do A9
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Zamierzone zastosowanie
Płyty płaskie włóknisto-cementowe zgodne z EN 12467, o dodatkowych parametrach,
niekonstrukcyjne
•
System okładzin fasad wentylowanych, systemy sufitowe i systemy dachowe
•

Balustrady (płyty balkonowe)

Warunki stosowania
Płyty płaskie włóknisto-cementowe
Kategoria A
zgodnie z EN 12467:

Płyty przeznaczone do zastosowań, w których mogą podlegać
działaniu ciepła, wysokiej wilgoci i silnego mrozu.

Kategoria B
zgodnie z EN 12467:

Płyty przeznaczone do zastosowań, w których mogą podlegać
działaniu ciepła, wilgoci i okazjonalnie mrozu, np. w miejscach
chronionych przed działaniem warunków atmosferycznych lub
miejscach nienarażonych na działanie ekstremalnych warunków
pogodowych.

Kategoria C
zgodnie z EN 12467:

Płyty przeznaczone do zastosowań wewnętrznych, w których mogą
podlegać działaniu ciepła i wilgoci, ale nie mrozu.

Kategoria D
zgodnie z EN 12467:

Płyty przeznaczone do sztywnych konstrukcji spodnich.

Klasa użytkowalności 1
zgodnie z EN 1995-1-1:

Charakteryzuje się wilgotnością materiału odpowiednią dla
temperatury 20°C i wilgotnością względną otaczającego powietrza
przekraczającą 65% tylko przez kilka tygodni w ciągu roku.

Klasa użytkowalności 2
zgodnie z EN 1995-1-1:

Charakteryzuje się wilgotnością materiału odpowiednią dla
temperatury 20°C i wilgotnością względną otaczającego powietrza
przekraczającą 85% tylko przez kilka tygodni w ciągu roku.

Klasa użytkowalności 3
zgodnie z EN 1995-1-1:

Charakteryzuje się warunkami klimatycznymi powodującymi wyższą
wilgotność niż w klasie użytkowalności 2.

EQUITONE [natura], EQUITONE [pictura], EQUITONE [textura], EQUITONE [natura] PRO,
EQUITONE [materia], płyty balkonowe EQUITONE, Elementa
Zamierzone zastosowanie:
Warunki stosowania

Załącznik B
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Trwałość metalowych elementów mocujących, tulejek, podkładek i uszczelnień
Informacje ogólne
•

Konstrukcje narażone na suche warunki wewnętrzne:
stal ocynkowana lub nierdzewna

•

Konstrukcje narażone na działanie czynników atmosferycznych (w tym środowiska
przemysłowego i morskiego) oraz na stale zawilgocone warunki wewnętrzne, jeśli nie występują
warunki szczególnie agresywne: stal nierdzewna
Uwaga: Warunki szczególnie agresywne to np. stałe naprzemienne zanurzanie w wodzie morskiej lub strefie
rozbryzgu, środowisko chlorkowe basenów krytych lub środowisko o ekstremalnym zanieczyszczeniu
chemicznym (np. zakłady odsiarczania lub tunele drogowe, w których stosowane są materiały odladzające)

Wkręty i zaciski:
•
Stal nierdzewna 1.4301 lub 1.4567 zgodna z EN 10088-1
Nity:
•
Aluminium AlMg5 zgodne z EN AW-5019
•
Stal nierdzewna 1.4541 lub 1.4567 zgodna z EN 10088-1
Tulejki:
•
Aluminium AlCu4PbMgMn zgodne z EN AW-2007
•
Stal nierdzewna 1.4305 zgodna z EN 10088-1
•
Poliamid PA6 (nazwa chemiczna)
Podkładka metalowa:
•
Stal nierdzewna 1.4401 zgodna z EN 10088-1
Uszczelnienie EPDM:
•
Twardość w skali Shore'a A: 60 – 80 lub D: 45 – 65, zgodnie z ISO 7619-1
•
Gęstość średnia 1,4 g/cm3, zgodnie z ISO 1183-1
•
Średnia wytrzymałość na rozciąganie 5 MPa i wydłużenie przy zerwaniu około 300%, zgodnie z ISO 37

W przypadku innych materiałów klasy mogą być podobne lub lepsze.

EQUITONE [natura], EQUITONE [pictura], EQUITONE [textura], EQUITONE [natura] PRO,
EQUITONE [materia], płyty balkonowe EQUITONE, Elementa
Zamierzone zastosowanie:
Trwałość metalowych elementów mocujących i uszczelnień
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Projektowanie
1. Projektowanie, obliczenia i wykonanie elementów budynku z płyt płaskich włóknisto-cementowych
„EQUITONE” o dodatkowych parametrach, zgodnych z normą EN 12467, mogą być
przeprowadzane zgodnie z normą EN 1995-1-1 i raportem technicznym TR 071 „Podstawy
projektowania i instalacji systemów okładzin fasad wentylowanych, systemów sufitowych, systemów
dachowych i balustrad z płyt płaskich włóknisto-cementowych zgodnych z EAD 210025-00-0504
oraz podkonstrukcji”.
W przypadku systemów okładzin fasad wentylowanych, systemów sufitowych i systemów
dachowych projektant ma obowiązek dostarczyć możliwy do zweryfikowania dowód stateczności.
2. Powiązania między kategoriami użytkowania a kategoriami powierzchni zgodnie z normą EN 19911-1 podano w tabeli B.1.
Tabela B.1: Powiązania między kategoriami użytkowania a kategoriami powierzchni zgodnie
z EN 1991-1-1
Opis
Kategoria powierzchni
Kategoria
użytkowania
/ RSB/RHB
I

Strefy dostępne głównie dla osób wykazujących
dużą dbałość o mienie. Małe ryzyko wypadku
i niewłaściwego użytkowania.

II

Strefy dostępne głównie dla osób wykazujących
umiarkowaną dbałość o mienie. Średnie ryzyko
wypadku i niewłaściwego użytkowania.

III

Strefy łatwo dostępne dla osób wykazujących
niewielką dbałość o mienie. Wysokie ryzyko
wypadku i niewłaściwego użytkowania.

IV

Strefy i ryzyka jak dla kategorii II i III.
W przypadku uszkodzenia ryzyko upadku na
podłogę na niższym poziomie.

A, B

C1 – C4, D1 – D2
C5
A, B, C1 – C4, D1 – D2,
gdzie ściana działowa pełni
funkcję przegrody

3. Dla płyt płaskichwłóknisto-cementowych „EQUITONE” zaleca się przyjęcie częściowego
współczynnika bezpieczeństwa γM = 1,3.
4. Dopuszcza się przyjęcie współczynnika Poissona jak dla konstrukcji betonowych (ν = 0,2).
5. Jako dane projektowe dla globalnego współczynnika modyfikującego kmod przyjęto następujące
wartości:
Klasa użytkowalności
Klasa obciążenia
LCD
SC 1
SC 2
SC 3
Stałe

0,60

0,55

0,25

Długotrwałe

0,65

0,60

0,30

Średniotrwałe

0,70

0,65

0,45

Krótkotrwałe

0,80

0,75

0,60

Chwilowe

1,00

1,00

1,00

EQUITONE [natura], EQUITONE [pictura], EQUITONE [textura], EQUITONE [natura] PRO,
EQUITONE [materia], płyty balkonowe EQUITONE, Elementa
Zamierzone zastosowanie:
Projektowanie
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6. Jako dane projektowe dla globalnego współczynnika modyfikującego kmod,f dla wytrzymałości
wkrętów i nitów na ścinanie przyjęto następujące wartości:
Klasa obciążenia
LCD
Stałe
Długotrwałe
Średniotrwałe
Krótkotrwałe
Chwilowe

Klasa użytkowalności
SC 1 do SC 3
0,80
0,80
0,85
0,85
0,90

Uwaga:
Globalny współczynnik modyfikujący kmod został określony na podstawie badania metodą zginania
czteropunktowego. W tego typu badaniu za przyczyniającą się do zniszczenia przyjmuje się najmniejszą
z wartości wytrzymałości na rozciąganie, wytrzymałości na ściskanie i wytrzymałości na ścinanie.
W przypadku płyt płaskich włóknisto-cementowych „EQUITONE” trwała wytrzymałość na ściskanie jest
znacząco większa niż trwała wytrzymałość na rozciąganie. Wytrzymałość na rozciąganie jest powiązana
z ilością i właściwościami zastosowanych włókien syntetycznych. Wytrzymałość na ściskanie jest zależna od
wytrzymałości cementu na ściskanie.
Wytrzymałość osadzenia elementów mocujących jest silnie zależna od wytrzymałości na ściskanie pod tym
względem, że obciążenie osadzenia powoduje występowanie ściskania. Jeśli wytrzymałość osadzenia
elementów mocujących jest większa, określa się współczynnik modyfikujący k mod,f.

7. Jako dane projektowe dla współczynnika odkształcenia kdef przyjęto następujące wartości:
Klasa
Klasa obciążenia (LCD)
użytkowal
ności
Stałe
Długotrwałe
Średniotrwałe Krótkotrwałe
Chwilowe
SC 1
2,50
1,50
0,60
0,25
0,05
SC 2
3,00
2,00
0,80
0,35
0,05
SC 3
1,70
1,35
0,80
0,50
0,20
8. Obliczeniowa wytrzymałość na rozciąganie osiowe i wytrzymałość na ścinanie płyt płaskich włóknistocementowych „EQUITONE” mocowanych wkrętami do podkonstrukcji drewnianej
Obliczeniowa wytrzymałość na rozciąganie osiowe

min.

gdzie:

fax,k:
ρk:
ρa:
d:
lef

wytrzymałość charakterystyczna na wyciąganie wkrętu zgodnie z załącznikiem A3, A4 i A8
gęstość charakterystyczna (dla podkonstrukcji drewnianych) zgodnie z EN 1995-1-1
gęstość dla ƒax,k zgodnie z załącznikiem A3, A4 i A8
średnica wkrętu zgodnego z załącznikiem A3, A4 i A8
głębokość zagłębienia części gwintowanej zgodnie z EN 1995-1-1, punkt 8.7

fhead,k: wytrzymałość charakterystyczna na przeciąganie łba zgodnie z punktem 3.4
EQUITONE [natura], EQUITONE [pictura], EQUITONE [textura], EQUITONE [natura] PRO,
EQUITONE [materia], płyty balkonowe EQUITONE, Elementa
Zamierzone zastosowanie:
Projektowanie
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8. (kontynuacja ze strony 4)
gdzie:
dhead:
średnica łba wkrętu zgodnie z załącznikiem A3, A4 i A8
dFZ:

średnica otworu w płycie płaskiej włóknisto-cementowej „EQUITONE”

kmod:

globalny współczynnik modyfikujący zgodnie z załącznikiem B, punkt 5, dla podkonstrukcji
drewnianych zgodnych z EN 1995-1-1

Ftens,k:

wytrzymałość charakterystyczna wkrętu na rozciąganie zgodnie z załącznikiem A3, A4
i A8

Nośność obliczeniowa w jednej płaszczyźnie ścinania

gdzie:
Fv,Rk:

wytrzymałość charakterystyczna na ścinanie zgodnie z EN 1995-1-1, punkt 8.2.2

kmod:

współczynnik modyfikujący dla podkonstrukcji drewnianej zgodnej z EN 1995-1-1

kmod,f:

współczynnik modyfikujący dla połączeń ścinanych zgodnie z załącznikiem B, punkt 6

Nośność charakterystyczna w jednej płaszczyźnie ścinania wyliczona zgodnie z teorią Johansena,
zgodnie z EN 1995-1-1, punkt 8.2.2

min.

gdzie:

EQUITONE [natura], EQUITONE [pictura], EQUITONE [textura], EQUITONE [natura] PRO,
EQUITONE [materia], płyty balkonowe EQUITONE, Elementa
Zamierzone zastosowanie:
Projektowanie
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Wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie osiowe:

min.

W przedstawionych wyrażeniach pierwszy składnik po prawej stronie to nośność wyliczona zgodnie
z teorią Johansena, zaś drugi składnik to wpływ efektu liny. Wpływ efektu liny na nośność należy
ograniczyć do części Johansena.
gdzie:
ρa:
ρk:
β:
d:
dhead:
dFZ:
enom:
fax,k:
fhead,k:
fh,1,k:
fh,2,k:
lef:
t2:
Fax,Rk:
Ftens,k:
My,Rk:

gęstość dla fax,k zgodnie z załącznikiem A3, A4 i A8
gęstość charakterystyczna (dla podkonstrukcji drewnianej) zgodnie z EN 1995-1-1
współczynnik wytrzymałości osadzenia połączonych elementów
średnica śruby zgodnie z EN 1995-1-1
średnica łba wkrętu zgodnie z załącznikiem A3, A4 i A8
średnica otworu w płycie płaskiej włóknisto-cementowej „EQUITONE”
grubość nominalna płyty płaskiej włóknisto-cementowej „EQUITONE”
wytrzymałość charakterystyczna na wyciąganie zgodnie z EN 1995-1-1
wytrzymałość charakterystyczna na przeciąganie łba zgodnie z punktem 3.4
wytrzymałość charakterystyczna osadzenia dla płyty płaskiej włóknisto-cementowej
„EQUITONE”
wytrzymałość charakterystyczna osadzenia dla podkonstrukcji drewnianej zgodnie
z EN 1995-1-1
głębokość zagłębienia części gwintowanej zgodnie z EN 1995-1-1, punkt 8.7
grubość drewna lub głębokość osadzenia wkrętu
wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie osiowe
wytrzymałość charakterystyczna wkrętu na rozciąganie zgodnie z załącznikiem A3, A4
i A8
moment charakterystyczny uplastycznienia

EQUITONE [natura], EQUITONE [pictura], EQUITONE [textura], EQUITONE [natura] PRO,
EQUITONE [materia], płyty balkonowe EQUITONE, Elementa
Zamierzone zastosowanie:
Projektowanie
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9. Obliczeniowa wytrzymałość na rozciąganie osiowe i wytrzymałość na ścinanie płyt płaskich
włóknisto-cementowych „EQUITONE” mocowanych do podkonstrukcji metalowej
Obliczeniowa wytrzymałość na rozciąganie osiowe

gdzie:
fhead,k:
dhead:
dFZ:
kmod:

wytrzymałość charakterystyczna na przeciąganie łba zgodnie z punktem 3.4
średnica łba elementu mocującego zgodnie z załącznikiem A1, A2, A5, A6 i A7
średnica otworu w płycie płaskiej włóknisto-cementowej „EQUITONE”
globalny współczynnik modyfikujący zgodnie z załącznikiem B, punkt 5, dla podkonstrukcji
drewnianych zgodnych z EN 1995-1-1
Ftens,k: wytrzymałość charakterystyczna elementu mocującego na rozciąganie zgodnie
z załącznikiem A1, A2, A5, A6 i A7
Fax,k,sub: wytrzymałość charakterystyczna elementu mocującego na wyciąganie zależnie od
podkonstrukcji, zgodnie z załącznikiem A1, A2, A5, A6 i A7
Nośność obliczeniowa w jednej płaszczyźnie ścinania

gdzie:
kmod,f:
Fvr,Rk:
Fb,Rk:

Fv,Rk:

współczynnik modyfikujący dla połączeń ścinanych zgodnie z załącznikiem B, punkt 6
wytrzymałość charakterystyczna elementu mocującego na ścinanie
wytrzymałość charakterystyczna osadzenia w podkonstrukcji metalowej zgodnie z EN
1993-1-1 dla stali i zgodnie z EN 1999-1-1 dla aluminium
nośność charakterystyczna w jednej płaszczyźnie ścinania wyliczona zgodnie z teorią
Johansena

Wytrzymałość charakterystyczna osadzenia w podkonstrukcji metalowej:

gdzie:
ƒu,sub:
tsub:
dsh:

wytrzymałość podkonstrukcji na rozciąganie
grubość podkonstrukcji
średnica trzonu nitu bądź średnica wkrętu lub niegwintowanej części śruby

EQUITONE [natura], EQUITONE [pictura], EQUITONE [textura], EQUITONE [natura] PRO,
EQUITONE [materia], płyty balkonowe EQUITONE, Elementa
Zamierzone zastosowanie:
Projektowanie
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Wytrzymałość charakterystyczna elementu mocującego na ścinanie:
gdzie:
Ash:
Am:
ƒu,m:
ƒu,sh:

przekrój trzonu
przekrój trzpienia nitu
wytrzymałość trzpienia nitu na rozciąganie
wytrzymałość trzonu na rozciąganie

Wytrzymałość charakterystyczną na ścinanie Fv,Rk należy obliczać zgodnie z EN 1995-1-1, punkt
8.2.3. Poniższy wzór jest modyfikacją w stosunku do symboli. Przestrzegać pozostałych zapisów
normy EN 1995-1-1.
Dla wąskich podkonstrukcji o grubości ≤ 0,5 · dsh:

Dla grubych podkonstrukcji o grubości ≥ dsh:

W przypadku płyt płaskich włóknisto-cementowych „EQUITONE” mocowanych nitami do wąskiej
podkonstrukcji o grubości ≤ 0,5 · dsh można zmodyfikować moduł zniszczenia (a) i (b).

Wytrzymałość osadzenia dla modułu zniszczenia trzonu (b), (d) i (e):

Wytrzymałość osadzenia dla modułu zniszczenia tulejki (a) i (c):

Dopuszczalna jest interpolacja między poziomami wąskich i grubych płyt metalowych w przypadku
grubości podkonstrukcji > 0,5 · dsh i < 1,0 · dsh

EQUITONE [natura], EQUITONE [pictura], EQUITONE [textura], EQUITONE [natura] PRO,
EQUITONE [materia], płyty balkonowe EQUITONE, Elementa
Zamierzone zastosowanie:
Projektowanie

Załącznik B
Strona 8 z 11

8.05.04-12/14

Strona 30 Europejskiej Oceny Technicznej
ETA-18/0955 z dnia 27 marca 2020 r.
Tłumaczenie angielskie przygotowane przez DIBt

Deutsches
Institut
für
Bautechnik

Obliczanie momentu charakterystycznego uplastycznienia My,Rk:
W przypadku nitów z trzpieniem nośnym po zagłębieniu trzpienia na ponad 2/3 grubości płyty, jako
pokazano na rysunku B.9.1:

Rysunek B.9.1:

Nit z trzpieniem nośnym

W przypadku nitów z trzpieniem nienośnym:

Wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie osiowe:

We wzorach pierwszy składnik po prawej stronie to nośność wyliczona zgodnie z teorią
Johansena, zaś drugi to wpływ efektu liny. Wpływ efektu liny na nośność należy ograniczyć do
części Johansena.
gdzie:
dhead:
dsh:
dsl:
dFZ:
dm:
fu,sh:
fhead,k:
Heff:
Ftens,k:

średnica łba elementu mocującego zgodnie z załącznikiem A1, A2, A5, A6 i A7
średnica trzonu nitu bądź średnica wkrętu lub niegwintowanej części śruby
średnica tulejki punktu stałego
średnica otworu w płycie płaskiej włóknisto-cementowej „EQUITONE”
średnica trzpienia nitu
wytrzymałość trzonu na rozciąganie
wytrzymałość charakterystyczna na przeciąganie łba zgodnie z punktem 3.4
wysokość nośna tulejki punktu stałego
wytrzymałość charakterystyczna elementu mocującego na rozciąganie zgodnie
z załącznikiem A1, A2, A5, A6 i A7
Fax,k,sub: wytrzymałość charakterystyczna elementu mocującego na wyciąganie zależnie od
podkonstrukcji, zgodnie z załącznikiem A1, A2, A5, A6 i A7

EQUITONE [natura], EQUITONE [pictura], EQUITONE [textura], EQUITONE [natura] PRO,
EQUITONE [materia], płyty balkonowe EQUITONE, Elementa
Zamierzone zastosowanie:
Projektowanie
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10. Weryfikacja dla elementów mocujących do płyt płaskich włóknisto-cementowych „EQUITONE”
Rozciąganie osiowe

gdzie:
Fax,Ed:
Fax,Rd:

obliczeniowa istniejąca osiowa siła rozciągająca
obliczeniowa wytrzymałość na rozciąganie osiowe

Ścinanie:

gdzie:
nfix:
Fv,Ed:
Fv,Rd:
Gd:

łączna liczba samonośnych punktów mocowania (nfix ≤ 2)
obliczeniowa istniejąca siła ścinająca
nośność obliczeniowa w jednej płaszczyźnie ścinania
obliczeniowa samonośność

Połączona siła ścinająco-rozciągająca:
W przypadku elementu mocującego obciążonego połączoną siłą ścinająco-rozciągającą nośność
połączenia można zweryfikować za pomocą równania:

gdzie:
n:

łączna liczba elementów mocujących niezbędna do zamocowania płyty

11. Weryfikacja dla płyt płaskich włóknisto-cementowych „EQUITONE”

gdzie:
σ m,Ed:
fm,d:

obliczeniowe naprężenie zginające pomiędzy punktami mocowania
obliczeniowa odporność na zginanie

EQUITONE [natura], EQUITONE [pictura], EQUITONE [textura], EQUITONE [natura] PRO,
EQUITONE [materia], płyty balkonowe EQUITONE, Elementa
Zamierzone zastosowanie:
Projektowanie
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Montaż
Podczas transportu i magazynowania należy zabezpieczyć płyty płaskie włóknisto-cementowe
„EQUITONE” i elementy wytwarzane z tych płyt przed uszkodzeniem i wilgocią pochodzącą, np.
z deszczu lub wysokiej wilgotności w budynku (przykładowo poprzez przykrycie płyt lub elementów
ze wszystkich stron folią celem zabezpieczenia przed wodą stojącą).
Zabezpieczyć niezamontowane płyty przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
Dostarczone wraz z płytami przekładki papierowe lub foliowe chronią powierzchnię płyt i muszą być
zawsze używane w przypadku składowania płyt jedna na drugiej. Wilgoć pozostająca między płytami
może prowadzić do wykwitu osadów wapiennych, których nie da się usunąć i które mogą trwale
obniżyć jakość widocznej powierzchni płyt.
Nierektyfikowane (EN 12467, punkt 5.3.4.1: poziom II) płyty płaskie włóknisto-cementowe
„EQUITONE” muszą zostać rektyfikowane (EN 12467, punkt 5.3.4.1: poziom I) ze wszystkich
czterech stron zgodnie z instrukcjami producenta. Nie montować płyt płaskich włóknistocementowych „EQUITONE” ani elementów wykonanych z tych płyt, jeśli są uszkodzone lub
posiadają widoczne wady.
Podczas montażu płyt płaskich włóknisto-cementowych „EQUITONE” wilgotność drewnianej
podkonstrukcji nie może się zwiększyć do czasu zamontowania płyt (zabezpieczyć podkonstrukcję
przed opadami lub wysoką wilgotnością w budynku).
Podczas montażu płyt płaskich włóknisto-cementowych „EQUITONE” przestrzegać informacji
i wytycznych (instrukcji montażu) podanych przez producenta.

EQUITONE [natura], EQUITONE [pictura], EQUITONE [textura],
EQUITONE [natura] PRO, EQUITONE [materia], płyty balkonowe EQUITONE, Elementa
Zamierzone zastosowanie:
Montaż
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C.1
Reakcja na ogień
Tabela C.1.1: Warunki badania i klasyfikacja reakcji na ogień płyt płaskich włóknisto-cementowych
„EQUITONE”
Podkonstrukcja

Grubość
płyty

Opis płyty i warunki badania

Przeznaczenie

Klasyfikacja

Metal

wszystkie typy płyt powlekanych
8,0 mm i niepowlekanych
12,0 mm połączenia widoczne = 12,0 mm
szczelina powietrzna ≥ 20,0 mm

Systemy okładzin
fasad wentylowanych,
systemy sufitowe
i systemy dachowe

A2-s1,d0

Drewno

płyty niepowlekane i wszystkie
kombinacje powłok
8,0 mm
połączenia widoczne = 12,0 mm
12,0 mm
szczelina powietrzna ok.
20,0 mm

Systemy okładzin
fasad wentylowanych,
systemy sufitowe
i systemy dachowe

A2-s1,d0

Drewno

płyty niepowlekane i wszystkie
8,0 mm kombinacje powłok
12,0 mm połączenia widoczne = 12,0 mm
szczelina powietrzna ≥ 20,0 mm

Systemy okładzin
fasad wentylowanych,
systemy sufitowe
i systemy dachowe

C-s2,d0

Metal

płyty niepowlekane i wszystkie
12,0 mm kombinacje powłok
połączenia widoczne = 10,0 mm

Balustrady (płyty
balkonowe)

A2-s1,d0

Głębokość szczeliny powietrznej musi wynosić co najmniej 20 mm dla płaskich wyrobów budowlanych (np. izolacji
termicznej zgodnej z EN 13162) klasy A1 lub A2-s1,d0 zgodnie z EN 13501-1.
Wszystkie badania zostały przeprowadzone dla połączeń o szerokości 10 mm między dolną krawędzią próbki
a górną krawędzią profilu U urządzenia do badań SBI.
C.2 Krzywe ugięcia przy typowym obciążeniu
1250

Obciążenie F [N]

1000

Do określenia wytrzymałości na zginanie
w stanie granicznym użytkowalności należy
określić naprężenie w punkcie zmiany
liniowego zachowania sprężystego.
Punkty te zostały zaznaczone okręgami.

750

500

250

0
Ugięcie u [mm]

Rysunek C.2.1: Krzywa ugięcia przy typowym obciążeniu działającym prostopadle do płaszczyzny płyty
płaskiej oraz naprężeniu zginającym prostopadłym do kierunku produkcji
EQUITONE [natura], EQUITONE [pictura], EQUITONE [textura], EQUITONE [natura]
PRO, EQUITONE [materia], płyty balkonowe EQUITONE, Elementa
Wartości charakterystyczne dla płyt płaskich włóknisto-cementowych „EQUITONE”
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C.2 Krzywe ugięcia przy typowym obciążeniu – cd.
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Obciążenie F [N]
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Do określenia wytrzymałości na zginanie
w stanie granicznym użytkowalności należy
określić naprężenie w punkcie zmiany
liniowego zachowania sprężystego.
Punkty te zostały zaznaczone okręgami.
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Rysunek C.2.2: Krzywa ugięcia przy typowym obciążeniu działającym prostopadle do płaszczyzny
płyty płaskiej oraz naprężeniu zginającym równoległym do kierunku produkcji
C.3 Współczynniki modyfikujące
Tabela C.3.1:

Globalny współczynnik modyfikujący kmod dla płyt płaskich włóknisto-cementowych
„EQUITONE”
Klasa obciążenia (LCD)

Klasa
użytkowalności

Stałe

Długotrwałe

Średniotrwałe

Krótkotrwałe

Chwilowe

1

0,60

0,65

0,70

0,80

1,00

2

0,55

0,60

0,65

0,75

1,00

3

0,25

0,30

0,45

0,60

1,00

Tabela C.3.2:

Współczynnik modyfikujący połączeń ścinanych kmod,f dla płyt płaskich włóknistocementowych „EQUITONE”
Klasa obciążenia (LCD)

Klasa
użytkowalności

Stałe

Długotrwałe

Średniotrwałe

Krótkotrwałe

Chwilowe

1–3

0,80

0,80

0,85

0,85

0,90

Uwaga:
Globalny współczynnik modyfikujący k mod został określony na podstawie badania metodą zginania
czteropunktowego. W tego typu badaniu za przyczyniającą się do zniszczenia przyjmuje się najmniejszą z wartości
wytrzymałości na rozciąganie, wytrzymałości na ściskanie i wytrzymałości na ścinanie. W przypadku płyt płaskich
włóknisto-cementowych „EQUITONE” trwała wytrzymałość na ściskanie jest znacząco większa niż trwała
wytrzymałość na rozciąganie. Wytrzymałość na rozciąganie jest powiązana z ilością i właściwościami
zastosowanych włókien syntetycznych. Wytrzymałość na ściskanie jest zależna od wytrzymałości cementu na
ściskanie.
Wytrzymałość osadzenia elementów mocujących jest silnie zależna od wytrzymałości na ściskanie pod tym
względem, że obciążenie osadzenia powoduje występowanie ściskania. Jeśli wytrzymałość osadzenia elementów
mocujących jest większa, określa się współczynnik modyfikujący k mod,f.

EQUITONE [natura], EQUITONE [pictura], EQUITONE [textura], EQUITONE [natura] PRO,
EQUITONE [materia], płyty balkonowe EQUITONE, Elementa
Wartości charakterystyczne dla płyt płaskich włóknisto-cementowych „EQUITONE”
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C.4 Współczynnik odkształcenia
Tabela C.4.1:

Współczynnik odkształcenia kdef dla płyt płaskich włóknisto-cementowych
„EQUITONE”
Klasa obciążenia (LCD)

Klasa
użytkowalności

Stałe

Długotrwałe

Średniotrwałe

Krótkotrwałe

Chwilowe

1

2,50

1,50

0,60

0,25

0,05

2

3,00

2,00

0,80

0,35

0,05

3

1,70

1,35

0,80

0,50

0,20

C.5 Stosowana ilość i zawartość cząstek stałych w powłoce powierzchni
Tabela C.5.1:

Stosowana ilość i zawartość cząstek stałych w powłoce powierzchni płyt płaskich
włóknisto-cementowych „EQUITONE”
Maks. zawartości masy
suchej

Nazwa

Powłoka/obróbka powierzchni

EQUITONE
[natura]

z przezroczystą powłoką akrylową barwioną pigmentami
lub niezawierającą pigmentów

0,08 kg/m²

EQUITONE
[textura]

z nieprzezroczystą, opcjonalnie ziarnistą powłoką na bazie
akrylu, barwioną pigmentami

0,15 kg/m²

EQUITONE
[natura] PRO

z przezroczystą barwioną pigmentami lub niezawierającą
pigmentów powłoką akrylową jako powłoką pośrednią
i powłoką wierzchnią utwardzaną promieniami UV

0,15 kg/m²

EQUITONE
[pictura]

z nieprzezroczystą powłoką akrylową jako powłoką
pośrednią i powłoką wierzchnią utwardzaną promieniami
UV

0,16 kg/m²

EQUITONE
[materia]

z powierzchnią po obróbce mechanicznej, bez powłoki

Płyty balkonowe z dowolną kombinacją powłoki lub obróbki powierzchni
EQUITONE
z obu stron
Elementa

0,08 kg/m² – 0,16 kg/m²

z nieprzezroczystą, opcjonalnie ziarnistą powłoką na bazie
akrylu

EQUITONE [natura], EQUITONE [pictura], EQUITONE [textura], EQUITONE [natura] PRO,
EQUITONE [materia], płyty balkonowe EQUITONE, Elementa,
Wartości charakterystyczne dla płyt płaskich włóknisto-cementowych „EQUITONE”
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C.6 Odporność na uderzenia ciałem miękkim
Tabela C.6.1:

Odporność na uderzenia ciałem miękkim (RSB) i rozstaw podkonstrukcji (Li) dla
systemów okładzin fasad wentylowanych

Element mocujący
-

Grubość
enom

Kierunek płyty

mm

Płyty mocowane nitami/wkrętami opisanymi
w załącznikach od A1 do A7, dhead ≥ 15 mm

Tabela C.6.2:

RSB / Li
klasa / mm

8,0

0

I – IV / 800

8,0

90

I – IV / 800

12,0

0

I – IV / 800

12,0

90

I – IV / 800

Odporność na uderzenia ciałem miękkim (RSB-P) i rozstaw podkonstrukcji (Li)
dla balustrad (płyt balkonowych)

Element mocujący

Grubość
enom

Kierunek płyty2)

Eimpact,r / Li

-

mm

Płyty mocowane nitami/wkrętami opisanymi
w załącznikach od A1 do A7, dhead ≥ 15 mm,
rozstaw mocowań ≤ 500 mm

12,0

0

416 / 800

12,0

90

408 / 700

12,0

0

272 / 700

12,0

0

278 / 950

12,0

90

278 / 850

Płyty1) mocowane nitami/wkrętami opisanymi
w załącznikach od A1 do A7, dhead ≥ 15 mm

Płyty mocowane zaciskiem opisanym
w załączniku A9, rozstaw zacisków ≤ 500 mm
1)
2)

Nm / mm

Szerokość płyty w = 160 mm, mocowanie jednym elementem mocującym na każdy profil nośny.
Kierunek płyty 0° może być stosowany wyłącznie jeśli kierunek montażu i kierunek produkcji są znane.

gdzie:
RSB
Li
Eimpact,r

Odporność na uszkodzenia strukturalne w wyniku uderzenia ciałem miękkim, dla kategorii
użytkowania zgodnej z załącznikiem B, tabela B.1
Rozstaw podkonstrukcji
wpływ energii uderzenia ciałem miękkim na balustradę (płytę balkonową)

EQUITONE [natura], EQUITONE [pictura], EQUITONE [textura], EQUITONE [natura] PRO,
EQUITONE [materia], płyty balkonowe EQUITONE, Elementa,
Wartości charakterystyczne dla płyt płaskich włóknisto-cementowych „EQUITONE”
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C.7 Odporność na uderzenia ciałem twardym
Tabela C.7.1:

Odporność na uderzenia ciałem twardym (RHB) i rozstaw podkonstrukcji (Li) dla
systemów okładzin fasad wentylowanych

Element mocujący

Grubość
enom

Kierunek płyty

mm

-

Płyty mocowane nitami/wkrętami opisanymi
w załącznikach od A1 do A7, dhead ≥ 15 mm

Tabela C.7.2:

RHB / Li
klasa / mm

8,0

0

I – IV / 800

8,0

90

I – IV / 800

12,0

0

I – IV / 800

12,0

90

I – IV / 800

Odporność na uderzenia ciałem twardym (RHB-P) i rozstaw podkonstrukcji (Li)
dla balustrad (płyt balkonowych)

Element mocujący

Grubość
enom

Kierunek płyty

RHB-P / Li

-

mm

Płyty mocowane nitami/wkrętami opisanymi
w załącznikach od A1 do A7, dhead ≥ 15 mm,
rozstaw mocowań ≤ 500 mm

12,0

0

(1), (2), (3) / 800

12,0

90

(1), (2), (3) / 800

12,0

0

(1), (2), (3) / 800

12,0

90

(1), (2), (3) / 800

Płyty mocowane zaciskiem opisanym
w załączniku A9, rozstaw zacisków ≤ 500 mm

klasa / mm

gdzie:
RHB
Li
RHB-P

Poziom odporności na uszkodzenia strukturalne w wyniku uderzenia ciałem twardym, dla
kategorii użytkowania zgodnej z załącznikiem B, tabela B.1
Rozstaw podkonstrukcji
Odporność na uszkodzenia strukturalne w wyniku uderzenia ciałem twardym
(1)
Brak zapadnięcia: wynik badania jest uznawany za pozytywny, jeśli w trakcie badania płyta
lub zespół zachowują integralność mechaniczną i nadal są w stanie utrzymać swoją masę
w badanej pozycji.
(2)
Brak penetracji: wynik badania jest uznawany za pozytywny, jeśli w trakcie badania ciało
nie przeszło przez próbkę.
(3)
Brak projekcji: wynik badania jest uznawany za pozytywny, jeśli w trakcie badania
uderzenie ciałem nie spowodowało projekcji fragmentów płyty nad jej powierzchnię
czołową ani powierzchnię przeciwną do powierzchni uderzenia, tworzących ostre
krawędzie i powierzchnie, które w wyniku kontaktu mogą doprowadzić do odniesienia
obrażeń.

EQUITONE [natura], EQUITONE [pictura], EQUITONE [textura], EQUITONE [natura] PRO,
EQUITONE [materia], płyty balkonowe EQUITONE, Elementa,
Wartości charakterystyczne dla płyt płaskich włóknisto-cementowych „EQUITONE”
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C.8 Odporność na roztrzaskanie
SP = grupa A
(W połączeniu z warunkami specjalnymi wymienionymi w załącznikach C6 i C7)
Odporność na roztrzaskanie i poziom energii uderzenia podano z uwzględnieniem następujących
założeń:
•

Grupa A:

•

Grupa B:

•

Grupa C:

Brak widocznych pęknięć z odległości 1 m; jest mało prawdopodobne, aby
pęknięcia widoczne z odległości mniejszej niż 1 m prowadziły do poważnego
pogorszenia właściwości.
Duża liczba pęknięć, ale fragmenty płyty nadal trzymają się razem i nie wypadają
z próbki.
Duża liczba pęknięć. Krawędzie roztrzaskanych fragmentów są ostre, zaś
niektóre z nich są duże. Roztrzaskane fragmenty wypadają z próbki.

EQUITONE [natura], EQUITONE [pictura], EQUITONE [textura], EQUITONE [natura] PRO,
EQUITONE [materia], płyty balkonowe EQUITONE, Elementa,
Wartości charakterystyczne dla płyt płaskich włóknisto-cementowych „EQUITONE”
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