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3.6. ZNAKI GRAFICZNE STOSOWANE W KATALOGU 

 
No  Numer N  Norma 

 Uwagi  Obróbka 

 Powierzchnia całkowita [dm2/mb]  Elementy współpracujące 

 Powierzchnia dekoracyjna [dm2/mb]   

 Kąt cięcia [º]   

 Wymiar [mm]   
1..  Ilość sztuk   

 Materiał   
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Opis techniczny 

 
 
 
1. OPIS KONSTRUKCJI 
 
Prezentowany system MB-23P jest nowoczesną, ekonomiczną i łatwą w użytkowaniu konstrukcją firmy 
METALPLAST-BIELSKO SA, wychodzącą naprzeciw życzeniom i wymaganiom naszych klientów: 
architektów, inwestorów i firm współpracujących. MB-23P jest systemem aluminiowym, przeznaczonym  
do wykonywania przeszkleń balkonów, który ma za zadanie chronić otwarte balkony przed niekorzystnymi 
warunkami atmosferycznymi tzn. wiatrem , deszczem , śniegiem, oraz zabrudzeniem i hałasem. 
System MB-23P utrudnia również włamanie co jest szczególnie ważne w mieszkaniach parterowych. 
Przeszklenie balkonów powoduje że stają się bardziej użytecznymi. W naturalny sposób tworzy się dodatkowe 
pomieszczenia, które w znaczny sposób przedłużają  czas użytkowania balkonu. 
System może być stosowany zarówno w przypadku balkonów istniejących jak i dobudowywanych. 
Ideę systemów MB-23P stanowią okna przesuwane w poziomie. Profile aluminiowe tworzą 
skrzydła okienne które mogą być  oszklone szybą ze szkła pojedynczego o grubości 4-8mm lub szkłem 
bezpiecznym  o grubości 6,4mm, zostają wyposażone w wózki jezdne pozwalające na przesuwanie w 
zamkniętej ramie z profili aluminiowych z przetłoczonymi szynami jezdnymi, które stanowią ościeżnicę okna. 
System MB-23P charakteryzuje się bardzo prostą i szybką prefabrykacją wyrobów dzięki wyeliminowaniu 
większości pracochłonnych obróbek mechanicznych co zdecydowanie korzystnie wpływa na cenę finalną 
wyrobów. 
Cechą charakterystyczną systemu okien przesuwanych MB-23P są bardzo ekonomiczne profile skrzydeł i 
ościeżnic, o szczególnie  ciekawym zaokrąglonym wyglądzie profilu skrzydła. 
Głębokość konstrukcyjna kształtowników okna wynosi: 53 mm (ościeżnica), 23 mm (skrzydło). 
Tak przyjęte głębokości kształtowników skrzydła i ościeżnicy dają efekt bardzo wąskich profili co szczególnie 
korzystnie wpływa na wygląd elewacji pozostawiając ją bez zmian.   
W systemie MB-23P montowane są okucia renomowanych firm. 
Grubość szyb dobierana jest w zależności  od wysokości na jakiej znajduje się balkon, jego lokalizacji, 
wymiarów gabarytowych skrzydeł. Szyby montowane są za pomocą  specjalnych uszczelek przyszybowych.  
Każda konstrukcja zbudowana w systemie MB-23P ze względu na zabudowę zewnętrzną musi posiadać 
efektywny system odprowadzania wody i wentylacji z komory szybowej oraz z komory pomiędzy skrzydłem a 
ościeżnicą. 
Przestrzeganie zaleceń przedstawionych w niniejszym katalogu gwarantuje, iż wykonany wyrób spełniać będzie 
oczekiwania użytkowników w czasie wieloletniej eksploatacji.  
W przypadku zaistnienia jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, specjaliści firmy Metalplast-Bielsko S.A. służą 
wszelką pomocą i radą. 
 
UWAGA: 
Wszelkie prawa do niniejszej publikacji oraz prawa do wzorów użytkowych w niej przedstawionych 
przysługują firmie METALPLAST-BIELSKO S.A. i podlegają ochronie stosownie do przepisów o 
ochronie wzorów użytkowych i praw autorskich. 
METALPLAST-BIELSKO S.A. zastrzega sobie prawo dokonywania zmian i uzupełnień w celu dalszego 
rozwoju systemu i stałego podnoszenia poziomu technicznego. Przedstawiona publikacja nie może być 
powielana i kopiowana w jakiejkolwiek formie bez pisemnego zezwolenia firmy 
METALPLAST-BIELSKO S.A. 
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2. OPIS TECHNICZNY SUROWCOW I MATERIAŁÓW 
 
2.1. KSZTAŁTOWNIKI ALUMINIOWE 
Kształtowniki aluminiowe (ościeżnice, skrzydła, przewiązki, słupki, listwy i inne) są wykonywane w procesie 
przeróbki plastycznej ze stopu aluminium EN AW-6060 wg PN-EN 573-3, stan T66 wg PN-EN 515 lub ze stopu 
AlMgSi0,5 F22 wg DIN 1725 T.1. Kształtowniki spełniają wymagania określone w PN-EN 755-1. 
Własności mechaniczne kształtowników zgodne są z PN-EN 755-2.  
Odchyłki wymiarowe kształtowników wg DIN 17615 T.3 i DIN 1748 T.4. 
Powierzchnie kształtowników powinny być wykończone powłokami anodowymi lub powłokami proszkowymi 
poliestrowymi, stosowanymi jako zabezpieczenie przed korozją. 
Powłoki anodowe powinny spełniać następujące wymagania: 
• grubość warstwy oznaczana wg PN-90/-04606/01- 20-30 µm, 
• wygląd zewnętrzny zgodny z PN-80/H-97023, 
• stopień uszczelnienia powłoki wg PN-90/H-04606/02, 
• odporność powłoki na korozję wg PN-76/H-04606/03.  
Powłoki poliestrowe proszkowe: 
• grubość warstwy oznaczana wg PN-93/C-81515- 75±15µm. 
Do wyboru jest ok. 180 kolorów lakieru wg oznaczeń RAL. 
 
 
2.2. USZCZELKI 
Uszczelki przyszybowe  wykonane są z kauczuku syntetycznego EPDM wg DIN7863 lub elastomeru 
termoplastycznego TPE i normy wykonawczej wg DIN7715 E2 lub ISO3302-1. Uszczelki łączy się ze sobą w 
procesie klejenia lub zgrzewania. 
 
2.3. SZYBY 
W systemie stosuje się szyby z pojedynczego szkła o grubości 4-8 mm 
lub szkło klejone bezpieczne o grubości 6,4 mm  
 
2.4. BLACHY ALUMINIOWE  
Blachy aluminiowe wykonywane są ze stopu aluminium PA2N wg PN-75/H-92741, jako anodowane lub 
lakierowane do elementów  obróbek i wykończeń blacharskich. 
 
2.5. ELEMENTY ZŁĄCZNE 
Elementy złączne (wkręty samogwintujące, śruby, nity, nakrętki, podkładki) stosowane do wykonywania 
połączeń, są wykonane ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej wg norm przywołanych w dokumentacji 
systemowej. 
 
2.6. OKUCIA 
Okucia powinny być mocowane do kształtowników okien i drzwi zgodnie z dokumentacją systemową lub 
dokumentacją producenta okucia. Typy okuć powinny być dostosowane do ciężaru własnego skrzydeł, 
obciążeń eksploatacyjnych oraz wymiarów skrzydeł. 
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3. INFORMACJE DODATKOWE 

 
3.1. WYTYCZNE WYTRZYMAŁOŚCIOWE 
Z uwagi na stosowanie w zabudowach zewnętrznych, wymiary przeszklonych segmentów przesuwnych 
powinny być ustalane na podstawie obliczeń statycznych uwzględniających obciążenie wiatrem 
wg PN-77/B-02011. 
W zależności od obciążenia wiatrem dla wysokości zabudowy; 
 
 0- 8     m q=0,50 kN/m2  szyba 6mm  max wym. skrzydła HS=2000mm,LS=1000mm      
 8- 20  m q=0,80 kN/m2  szyba 8mm  max wym. skrzydła HS=2000mm,LS=1000mm 
20-100  m   q=1,10 kN/m2  szyba 8mm  max wym. skrzydła HS=2000mm,LS=  800mm 
 
3.2. OBRÓBKA MECHANICZNA 
Powierzchnie dekoracyjne kształtowników, w celu zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem w czasie obróbki, 
należy osłonić folią ochronną. 
Tolerancje wymiarów liniowych i kątowych bez indywidualnych oznaczeń tolerancji wg PN-EN 22768-1, klasa 
tolerancji – m (średniodokładna). 
Zadziory powstałe w wyniku obróbki należy bezwzględnie usunąć. 
 
3.3. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT 
• Przechowywanie. 

Profile i kształtowniki aluminiowe, detale, elementy wypełniające, szyby, okna, drzwi powinny być 
przechowywane w suchych pomieszczeniach w sposób zabezpieczający elementy przed uszkodzeniami 
mechanicznymi i zniszczeniem powłok anodowanych lub lakierowanych. 

• Transport. 
Kształtowniki aluminiowe, detale, elementy wypełniające, szyby, okna, drzwi mogą być transportowane 
dowolnymi środkami transportu pod warunkiem zabezpieczenia przed zabrudzeniami, kurzem i możliwością 
uszkodzeń podczas transportu. 

 
UWAGA:  
Wapno, cement, substancje alkaliczne i czyszczące (np. wybielacze, pasty ścierne) mają szczególnie 
szkodliwy wpływ na kształtowniki aluminiowe, a zwłaszcza na dekoracyjne powierzchnie ochronne. 
Dlatego też należy ograniczyć wykończeniowe roboty “mokre” do minimum. W przypadku zetknięcia 
zaprawy z powierzchnią aluminium należy natychmiast zmyć z niej zaprawę (nie dopuścić do jej 
stwardnienia). Brak przemycia spowoduje trwałe odbarwienie i uszkodzenie powierzchni. 
W miejscach styku powierzchni aluminiowej z innymi metalami lub ich stopami występuje 
elektrochemiczne utlenianie aluminium. Korozja ta szczególnie szybko następuje w warunkach 
podwyższonej wilgotności. W związku z tym należy zawsze oddzielać aluminium od innych metali 
warstwą izolującą. 
 
3.4. KONSERWACJA 
Aluminiowe kształtowniki anodowane lub lakierowane należy myć miękką szmatką przy użyciu delikatnych 
środków myjących. Nie należy używać płynów na bazie związków alkalicznych, które mogą spowodować 
uszkodzenie powłok tlenkowych. 
 
3.5. AKTUALIZACJA KATALOGU 
Katalog powinno się aktualizować poprzez strony znajdujące się w postaci plików PDF w autoryzowanej 
części strony WWW (http://www.metalplast.pl) w dziale „Katalogi”. 
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