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1. PRZEDMIOT APROBATY TECHNICZNEJ 

 

Przedmiotem Aprobaty Technicznej ITB są akcesoria dachowe: wpusty, kominki 

wentylacyjne, wywietrzniki i uchwyty do instalacji odgromowej, produkowane przez firmy: 

 ITALPROFILI s.r.l., Via E. Ferrari 4, 30017 JESOLO LIDO, Włochy, 

 IMPERTEK s.r.l., Via PO 27, 30022 CEGGIA, Włochy. 

Upoważnionymi przedstawicielami Producentów w Polsce są firmy: 

 POLPROFILI Paweł Kłosowicz, ul. Pałucka 44, 60-604 Poznań, 

 IMPERPOL Maciej Kłosowicz, ul. Roślinna 24, 61-307 Poznań. 

W skład akcesoriów wchodzą: 

 Wpusty dachowe pionowe i poziome, które po połączeniu z rurą spustową instalacji 

odprowadzają wodę opadową z dachu. Wpusty pionowe montowane są w otworze 

technologicznym w stropie, a wpusty poziome w otworze technologicznym w ścianie. 

Kołnierz wpustu połączony jest z nawierzchniową papą termozgrzewalną lub folią 

dachową metodą zgrzewania. 

 Kominki wentylacyjne, montowane na połaci dachu jako wentylacja warstw 

termoizolacyjnych dachu. Kołnierz kominka połączony jest z nawierzchniową papą 

termozgrzewalną lub folią dachową metodą zgrzewania. 

 Wywietrzniki połaciowe i kalenicowe montowane na połaci dachu w celu uwolnienia  

i odprowadzenia na zewnątrz pary wodnej gromadzącej się ponad izolacją 

wodochronną lub cieplną pokryć dachowych. 

 Dodatkowe akcesoria do uszczelniania połączeń elementów wystających ponad 

powierzchnię połaci dachowej, połączonych z papą nawierzchniową lub folią dachową 

oraz dodatkowe elementy, zabezpieczające otwory odpływowe i wentylacyjne przed 

utratą drożności. 

 Uchwyty do przewodów instalacji odgromowej. 

Wpusty, kominki wentylacyjne, wywietrzniki i uchwyty do instalacji odgromowej są 

wykonywane z modyfikowanego termoplastycznego kauczuku IGOM-CE lub TPE albo  

z miękkiego PVC. 

Aprobata obejmuje następujący asortyment wyrobów: 

 wpusty pionowe standardowe do pap termozgrzewalnych, wg rys. 1, 

 wpusty pionowe antyprzelewowe do pap termozgrzewalnych, wg rys. 2, 

 wpusty długie do pap termozgrzewalnych i membran EPDM, wg rys. 3, 
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 wpusty standardowe do pap termozgrzewalnych i membran EPDM, wg rys. 4, 

 wpusty z odprowadzeniem poziomym do pap termozgrzewalnych i membran EPDM, 

wg rys. 5, 

 wpusty standardowe do folii PVC dachowe, wg rys. 6, 

 wpusty antyprzelewowe do folii PVC, wg rys. 7, 

 wpusty przelewowe długie do folii PVC, wg rys. 8, 

 wpusty dachowe „SURE FIX” uniwersalne do pap termozgrzewalnych, folii PVC i EPDM, 

wg rys. 9, 

 wpusty dachowe TOP do pap termozgrzewalnych, folii PVC i EPDM, wg rys. 10, 

 akcesoria do wpustów dachowych, wg rys. 11, 

 wpusty poziome (kielichy przyścienne) do pap termozgrzewalnych i membran EPDM, 

wg rys. 12, 

 wpusty poziome (kielichy przyścienne) do PVC, wg rys. 13, 

 akcesoria do wpustów poziomych (kielichów przyściennych), wg rys. 14, 

 kominki wentylacyjne do pap termozgrzewalnych i folii PVC, wg rys. 15, 

 kanalizatory kominków wentylacyjnych do pap termozgrzewalnych, wg rys. 16, 

 kominki wentylacyjne i wywietrzniki do dachów krytych gontem, wg rys. 17, 

 akcesoria kominków i wywietrzników do dachów krytych gontem, wg rys. 18, 

 wpusty standardowe do izolacji płynnych i cementowych, wg rys. 19, 

 wpusty z odprowadzeniem poziomym do izolacji płynnych i cementowych, wg rys. 20, 

 wpusty poziome (kielichy przyścienne) do izolacji płynnych i cementowych, wg rys. 21, 

 uchwyt instalacji odgromowej, wg rys. 22. 

Wymagane właściwości techniczne akcesoriów dachowych: wpustów, kominków 

wentylacyjnych, wywietrzników i uchwytów do przewodów instalacji odgromowej objętych 

niniejszą Aprobatą podano w p. 3. 

 

 

 

2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA 

 

Akcesoria dachowe: wpusty, kominki wentylacyjne, wywietrzniki i uchwyty do 

przewodów instalacji odgromowej są przeznaczone do dachów płaskich, krytych papą, 

gontami, membraną PVC lub EPDM, budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego  

i użyteczności publicznej oraz przemysłowych i magazynowych. 
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Wpusty dachowe pionowe i poziome są stosowane, po połączeniu z rurą spustową 

instalacji odwadniającej, do odprowadzania wody opadowej z dachu. Wpusty pionowe 

montowane są w otworach wykonanych w stropie, a wpusty poziome, w otworach 

wykonanych w ścianie. 

 Kominki wentylacyjne są stosowane do wentylacji warstw termoizolacyjnych dachu. 

 Wywietrzniki połaciowe i kalenicowe są stosowane w połaci dachu w celu uwolnienia  

i odprowadzenia na zewnątrz pary wodnej gromadzącej się ponad izolacją wodochronną lub 

cieplną pokryć dachowych. 

Uchwyty do przewodów instalacji odgromowej są stosowane do stabilnego 

rozmieszczenia i utrzymania przewodów instalacji odgromowej na połaci dachowej. 

Sposoby mocowania wyrobów do połaci dachowej powinny być zgodne z podanymi  

w instrukcji stosowania opracowanej przez Producenta. 

Wyroby objęte niniejszą Aprobatą powinny być stosowane zgodnie z projektami 

technicznymi opracowanymi dla określonych obiektów z uwzględnieniem: 

 przepisów techniczno-budowlanych, a w szczególności rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002, poz. 690  

z późniejszymi zmianami), 

 postanowień Aprobaty Technicznej, 

 wytycznych określonych w instrukcji stosowania opracowanej  przez Producenta. 

 

 

 

3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA 

 

3.1. Właściwości techniczno-materiałowe akcesoriów 

 
Wymagane właściwości techniczno-materiałowe akcesoriów dachowych 

POLPROFILI podano w tablicy 1. 
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Tablica 1 

Poz. Właściwości Wymagania 
Metoda badania 

według 
1 2 3 4 

1. Wygląd zewnętrzny 

wygląd wyrobów powinien być zgodny 
z opisem podanym w p. 1  

oraz rys. 1 ÷ 22; 
powierzchnie wyrobów powinny być 

gładkie bez uszkodzeń, spękań, obcych 
wtrąceń, wciągów, pęcherzy, dziur  

i pustych przestrzeni; barwa powinna być 
jednolita 

p. 5.1   

2. Wymiary 

wymiary wyrobów powinny być zgodne 
z podanymi na rys. 1 ÷ 22; 

odchyłki wymiarów liniowych powinny być 
nie większe niż 2 % wymiaru nominalnego

p. 5.2 

3. Gęstość, g/cm3 

gęstość tworzyw nie powinna być 
mniejsza niż: 

 1,0 w przypadku kauczuku 
termoplastycznego TPE, 

 1,10 w przypadku kauczuku 
termoplastycznego IGOM-CE, 

 1,30 w przypadku miękkiego PVC 

PN-EN ISO 1183-1:2006

4. 
Wytrzymałość na 
rozciąganie, MPa 

wytrzymałość tworzyw na rozciąganie nie 
powinna być mniejsza niż: 

 5,0 w przypadku kauczuku 
termoplastycznego TPE, 

 7,0 w przypadku kauczuku 
termoplastycznego IGOM-CE, 

 8,0 w przypadku miękkiego PVC 

PN-EN ISO 527-2:1998 

5. 
Zachowanie kształtu  
w temperaturze +70 ºC 

brak zmian kształtu  
i wad powierzchniowych,  
skurcz termiczny  1 % 

p. 5.3 

6.* 

Odporność na 
przyspieszone 
starzenie po 
napromieniowaniu  
6200 MJ/m2, określona 
zmianą barwy 

nie większa niż 3 stopień skali szarej 

PN-EN ISO 4892-2:2009/
A1:2009 metoda A  

wg PN-EN 513:2002 
metoda 1 

* badanie wykonane w procedurze aprobacyjnej, nie objęte wstępnym badaniem typu i badaniami  
gotowych wyrobów 

 

 3.2. Wytrzymałość osadzenia przewodu w uchwycie instalacji odgromowej 

 
 Siła wyrywająca, przyłożona do osadzonego w uchwycie pręta stalowego o średnicy  

8 mm, powodująca jego wyciągnięcia z gniazda osadczego, nie powinna być mniejsza niż 50 N. 

Badanie wykonane w procedurze aprobacyjnej, nie objęte wstępnym badaniem typu  

i badaniami gotowych wyrobów. 
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4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT 

 
 

Akcesoria dachowe: wpusty, kominki wentylacyjne, wywietrzniki i uchwyty do 

instalacji odgromowej POLPROFILI powinny być dostarczane w opakowaniach Producenta, 

przechowywane i transportowane zgodnie z instrukcją Producenta, w sposób zapewniający 

niezmienność ich właściwości technicznych. 

Do każdego opakowania producent jest zobowiązany dołączyć informację 

zawierającą co najmniej następujące dane: 

 nazwę i adres Producenta, 

 identyfikację wyrobu zawierającą nazwę wyrobu, 

 podstawowe wymiary, 

 numer Aprobaty Technicznej ITB AT-15-8804/2011, 

 numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności, 

 znak budowlany, 

Sposób oznakowania wyrobów znakiem budowlanym powinien być zgodny  

z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. Nr 198/2004, poz. 2041). 

 

 

 

5. OCENA ZGODNOŚCI 

 
5.1. Zasady ogólne 

 
Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.  

o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92/2004, poz. 881 z późniejszymi zmianami) wyroby, 

których dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, mogą być wprowadzane do obrotu  

i stosowane przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym ich 

właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, jeżeli producent dokonał oceny zgodności, wydał 

krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT-15-8804/2011 i oznakował 

wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r.  

w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 
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ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198/2004, poz. 2041) oceny zgodności wyrobów 

objętych Aprobatą Techniczną ITB AT-15-8804/2011 dokonuje Producent (lub jego 

upoważniony przedstawiciel) mający siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, stosując 

system 4. 

W przypadku systemu 4 oceny zgodności, Producent może wystawić krajową 

deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT-15-8804/2011 na podstawie: 

1. wstępnego badania typu przeprowadzonego przez Producenta lub na jego zlecenie, 

2. zakładowej kontroli produkcji. 

 

5.2. Wstępne badanie typu 

 
Wstępne badanie typu jest badaniem potwierdzającym wymagane właściwości 

techniczno-użytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu. 

Wstępne badanie typu akcesoriów dachowych POLPROFILI obejmuje: 

 gęstość, 

 wytrzymałość na rozciąganie, 

 zachowanie kształtu w temperaturze +70 ºC. 

Badania, które w procedurze aprobacyjnej były podstawą do ustalenia właściwości 

techniczno-użytkowych wyrobów, stanowią wstępne badanie typu w ocenie zgodności. 

 

5.3. Zakładowa kontrola produkcji 

 
Zakładowa kontrola produkcji obejmuje: 

1. specyfikację i sprawdzanie surowców oraz składników, 

2. kontrolę i badania w procesie wytwarzania oraz badania gotowych wyrobów (p. 5.4), 

prowadzone przez producenta zgodnie z ustalonym planem badań oraz według 

zasad i procedur określonych w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji, 

dostosowanych do technologii produkcji i zmierzających do uzyskania wyrobów  

o wymaganych właściwościach. 

Kontrola produkcji powinna zapewniać, że wyrób jest zgodny z Aprobatą Techniczną ITB 

AT-15-8804/2011. Wyniki kontroli produkcji powinny być systematycznie rejestrowane. 

Zapisy rejestru powinny potwierdzać, że wyrób spełnia kryteria oceny zgodności. 

Poszczególne wyroby lub partie wyrobów i związane z nimi szczegóły produkcyjne muszą 

być w pełni możliwe do identyfikacji i odtworzenia. 
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5.4. Badania gotowych wyrobów 

 
5.4.1. Program badań. Program badań obejmuje: 

a) badania bieżące, 

b) badania okresowe. 

 

5.4.2. Badania bieżące. Badania bieżące obejmują sprawdzenie: 

a) wyglądu zewnętrznego, 

b) kształtu i wymiarów. 

 

5.4.3. Badania okresowe.  Badania okresowe obejmują sprawdzenie: 

a) gęstości, 

b) wytrzymałości na rozciąganie, 

c) zachowania kształtu w temperaturze +70 ºC. 

 

5.5. Częstotliwość badań 

 
Badania bieżące powinny być prowadzone zgodnie z ustalonym planem badań, ale 

nie rzadziej niż dla każdej partii wyrobów. Wielkość partii wyrobów powinna być określona  

w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji. 

Badania okresowe powinny być wykonywane nie rzadziej niż raz na 3 lata. 

 

5.6. Metody badań 

 
 

5.6.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 

należy przeprowadzić przez  oględziny nieuzbrojonym okiem, w dobrze oświetlonym 

pomieszczeniu, z odległości 0,5 m i porównanie z wymaganiami podanymi w tablicy 1. 

 

5.6.2. Sprawdzenie kształtu  i wymiarów.  Sprawdzenie kształtu  należy wykonać 

przez oględziny nieuzbrojonym okiem, w dobrze oświetlonym pomieszczeniu z odległości  

0,5 m i porównaniu z rys. 1 ÷ 22. Sprawdzenie wymiarów należy wykonać uniwersalnymi 

przyrządami mierniczymi, zapewniającymi dokładność pomiaru  0,1 mm. 

 

5.6.3. Sprawdzenie zachowania kształtu. Sprawdzenie zachowania kształtu ocenia 

się wizualnie na wyrobach, które poddaje się nagrzewaniu w temperaturze + 70 °C przez  

3 godz., oraz na pomiarach przed i po nagrzewaniu, celem określenia skurczu termicznego. 
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5.6.4. Sprawdzenie wytrzymałości osadzenia przewodu w uchwycie instalacji 

odgromowej. Sprawdzenie wytrzymałości na wyciąganie przewodu z uchwytu należy 

przeprowadzić przez pomiar siły wyciągającej wałek próbny (imitujący przewód) z uchwytu  

w kierunku prostopadłym do osi wałka. 

 Badanie przeprowadzić w temperaturze otoczenia na maszynie wytrzymałościowej 

lub przy pomocy dynamometru. 

 

5.7. Pobieranie próbek do badań 

 

Próbki do badań należy pobierać losowo, zgodnie z normą PN-N-03010:1983. 

 

5.8. Ocena wyników badań 

 

Wyprodukowane wyroby należy uznać za zgodne z wymaganiami niniejszej Aprobaty 

Technicznej ITB, jeżeli wyniki wszystkich badań są pozytywne. 

 

 

 

6. USTALENIA FORMALNO-PRAWNE 

 

6.1. Aprobata Techniczna ITB AT-15-8804/2011 zastępuje Aprobatę Techniczną 

COBR PEWB „Metalplast” AT-06-0799/2005. 

 

6.2. Aprobata Techniczna ITB AT-15-8804/2011 jest dokumentem stwierdzającym 

przydatność akcesoriów dachowych: wpustów, kominków wentylacyjnych, wywietrzników  

i uchwytów do instalacji odgromowej POLPROFILI do stosowania w budownictwie  

w zakresie wynikającym z postanowień Aprobaty. 

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 pkt  3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.  

o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92/2004, poz. 881 z późniejszymi zmianami) wyroby, 

których dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, mogą być wprowadzane do obrotu  

i stosowane przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym ich 

właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, jeżeli producent dokonał oceny zgodności, 

wydał krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT-15-8804/2011  

i oznakował wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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6.3. Aprobata Techniczna ITB nie narusza uprawnień wynikających z przepisów  

o ochronie własności przemysłowej, a w szczególności obwieszczenia Marszałka Sejmu 

Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 

ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119, poz. 1117 

+ zmiany – Dz. U. Nr 33/2004, poz. 286). Zapewnienie tych  uprawnień  należy do  

obowiązków korzystających z niniejszej Aprobaty Technicznej ITB. 

 

6.4. ITB wydając Aprobatę Techniczną nie bierze odpowiedzialności za ewentualne 

naruszenie praw wyłącznych i nabytych. 

 

6.5. Aprobata Techniczna ITB nie zwalnia producenta akcesoriów dachowych: 

wpustów, kominków wentylacyjnych, wywietrzników i uchwytów do instalacji odgromowej 

POLPROFILI od odpowiedzialności za właściwą jakość wyrobów oraz projektantów obiektów 

i wykonawców robót budowlanych od odpowiedzialności za właściwe ich zastosowanie. 

 

6.6. W treści wydawanych prospektów i ogłoszeń oraz innych dokumentów związanych 

z wprowadzaniem do obrotu i stosowaniem w budownictwie akcesoriów dachowych: wpustów, 

kominków wentylacyjnych, wywietrzników i uchwytów do instalacji odgromowej POLPROFILI 

należy zamieszczać informację o udzielonej tym wyrobom Aprobacie Technicznej ITB  

AT-15-8804/2011. 

 

 

 

7. TERMIN WAŻNOŚCI 

 

Aprobata Techniczna ITB AT-15-8804/2011 jest ważna do 22 grudnia 2016 r. 

Ważność Aprobaty Technicznej ITB może być przedłużona na kolejne okresy, jeżeli jej 

Wnioskodawca lub formalny następca wystąpi w tej sprawie do Instytutu Techniki Budowlanej  

z odpowiednim wnioskiem nie później niż 3 miesiące przed upływem terminu ważności tego 

dokumentu. 

 

 

KONIEC 

 



   

AT-15-8804/2011 12/38 
® 

 

 

INFORMACJE DODATKOWE 

Normy i dokumenty związane 

PN-EN 513:2002 Kształtowniki z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do 

produkcji okien i drzwi. Oznaczanie odporności na sztuczne 

starzenie klimatyczne 

PN-EN 12056-3:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. Część 3: 

Przewody deszczowe. Projektowanie układu i obliczenia 

PN-EN 22768-1:1999 Tolerancje ogólne. Tolerancje wymiarów liniowych i kątowych 

bez indywidualnych oznaczeń tolerancji 

PN-EN ISO 527-2:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie właściwości mechanicznych przy 

statycznym rozciąganiu. Warunki badań tworzyw sztucznych 

przeznaczonych do prasowania, wtrysku i wytłaczania 

PN-EN ISO 1183-1:2006 Tworzywa sztuczne. Metody oznaczania gęstości tworzyw 

sztucznych nieporowatych. Część 1: Metoda zanurzeniowa, 

metoda piknometru cieczowego i metoda miareczkowa 

PN-EN ISO 4892-2:2009/ 
A1:2009 

Tworzywa sztuczne. Metody ekspozycji na laboratoryjne źródła 

światła. Część 2: Lampy ksenonowe łukowe 

PN-N-03010:1983 Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu 

do próbki 

 

Raporty z badań i oceny 

 

1. Raport z badań nr LOW01-2120/11/Z00OWN. Elementy pokryć dachowych: wpusty 

dachowe, kominki wentylacyjne, wywietrzniki i uchwyty instalacji odgromowej POLPROFILI. 

Laboratorium Okuć i Ślusarki Budowlanej, ITB Oddział Wielkopolski, Poznań, ul. Taczaka 12. 

2. Raport z badań nr LT-641/97. Kominki wentylacyjne z termoplastycznego kauczuku. 

Laboratorium Materiałów Wykończeniowych – LT, ITB Warszawa, ul. Filtrowa 1. 

3. Praca badawcza PTU/NT-2035/LT-641/07. Badanie odporności na przyspieszone 

starzenie kominków wentylacyjnych firmy ITALPROFIL dla potrzeb aprobacyjnych – LT, 

ITB Warszawa, ul. Filtrowa 1. 

4. Sprawozdanie z badań nr 188/2005 wykonanych w akredytowanym Laboratorium 

Badawczym COBR PEWB Metalplast, Poznań, ul. Taczaka 12. 
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Typ „i” Typ „im” 

 

Poz. 
Asortyment, nr katalogowy 

producenta 
Wymiary, mm 

l d A 

1 im0030 

250 

26 

235 ÷ 440 

2 i0150 42 

3 im0035 48 

4 i0001.1 54 

5 im0040 65 

6 i0013/13.4 66 

7 im0045 69 

8 i0010/18.1 73 

9 im0047 77 

10 i0014/14.1 83 

11 im0050 85 

12 i0011/19.1 92 

13 im0052 95 

14 i0016/19.2 100 

15 im0055 111 

16 i0012/20.1 116 

17 im0060 127 

18 i0017/17.1 132 

19 im0061 136 

20 im0062 145 

21 i0112 148 

22 im0063 191 
 

Rys. 1. Wpusty standardowe do pap termozgrzewalnych 
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Poz. Asortyment, nr katalogowy 
producenta 

Wymiary, mm 

l d A 

1 i0107  

330 

75 

400 

2 i0027  80 

3 i0028  100 

4 i0109 110 

5 i0029  125 

6 i0030  140 

7 i0091  160 

8 i0099  200 

 
 
 
 

Rys. 2. Wpusty antyprzelewowe do pap termozgrzewalnych 
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Typ „im” Typ „i” 

 
 
 

Poz. Asortyment, nr katalogowy 
producenta 

Wymiary, mm 

l d D/A 

1 i0101 485 80 

325 ÷ 462 

2 i0102 485 100 

3 i0103 485 125 

4 i0104 485 140 

5 im0065/600080 600 65 

6 im0065/600090 600 74 

7 im0065/600100 600 85 

8 im0065/600110 600 92 

9 im0065/600125 600 106 

10 im0065/600140 600 124 

11 im0065/600150 600 142 

12 im0065/600160 600 145 

13 im0065/600200 600 185 

 
 
 

Rys. 3. Wpusty długie do pap termozgrzewalnych i membran EPDM 
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Poz. 
Asortyment, nr katalogowy 

producenta 

Wymiary, mm 

l d A/D 

1 im0830 

250 

26 

235 ÷ 440 

3 im0835 48 

5 im0840 65 

7 im0845 69 

9 im0847 77 

11 im0850 85 

13 im0852 95 

15 im0855 111 

17 im0860 127 

19 im0861 136 

20 im0862 145 

22 im0863 191 
 
 
 

Rys. 4. Wpusty standardowe do pap termozgrzewalnych i membran EPDM 
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Poz. Asortyment, nr katalogowy 
producenta 

Wymiary, mm 

l d A 

1 i0141 62 50 

304 

2 i0142 85 75 

3 i0144 62 50 

4 i0145 85 75 

5 i0147 112 90 

6 i0148 132 110 350 

Akcesoria do wpustów z odprowadzeniem poziomym 

Poz. 
Asortyment,  

nr katalogowy 
producenta 

Wymiary, mm 
Rysunek poglądowy 

l D A 

1 
i0143 
ruszt -- 108 108 

 

2 
i0146 
wpust do rusztu 85 108,5 108,5 

 

3 
i0149 
ruszt INOX 

-- 108 108 

 

4 
i5250 
ruszt 

-- 200 200 

 
 
 

Rys. 5. Wpusty z odprowadzeniem poziomym do pap termozgrzewalnych i membran EPDM 
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Typ „im” Typ „i” 

 
 

Poz. Asortyment, nr katalogowego producenta 
Wymiary, mm 

l d D/A 

1 im0070 

250 

26 

235 ÷ 440 

2 im0075 48 

3 i0001.2 54 

4 im0077 65 

5 i0013.1 66 

6 im0080 69 

7 i0021 73 

8 im0082 77 

9 i0014.1 83 

10 im0085 85 

11 i0022 93 

12 im0087 95 

13 i0016.1 100 

14 im0090 111 

15 i0023 117 

16 im0092 127 

17 i0017.1 132 

18 im0095 136 

19 im0096 145 

20 i0112.1 148 

21 im0098 191 

 

Rys. 6. Wpusty standardowe do folii PVC 



   

AT-15-8804/2011 20/38 
® 

 
 
 

 
 
 
 

Poz. Asortyment,  
nr katalogowy producenta 

Wymiary, mm] 

l d A 

1 i0108 

330 

75 

400 

2 i0031 80 

3 i0032 100 

4 i0109.1 110 

5 i0033 125 

6 i0034 140 

7 i0097 160 

8 i0100 200 

 
 
 

Rys. 7. Wpusty antyprzelewowe do folii PVC 
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Poz. 
Asortyment, nr katalogowy 

producenta 

Wymiary, mm 

l d D 

1 im0095/600080 

600 

65 

325 ÷ 462 

2 im0095/600090 74 

3 im0095/600100 85 

4 im0095/600110 92 

5 im0095/600125 106 

6 im0095/600140 124 

7 im0095/600150 142 

8 im0095/600160 145 

9 im0095/600200 185 

 
 

Rys. 8. Wpusty długie do folii PVC 
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Poz. Asortyment, nr katalogowy 
producenta 

Wymiary, mm 

l d D 

1 i0129 

330 

75 

400 

2 i0130 80 

3 i0132 100 

4 i0133 110 

5 i0134 125 

6 i0136 150 

 
 
 

Rys. 9. Wpusty „SURE FIX” uniwersalne do pap termozgrzewalnych, folii PVC i EPDM 
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Wpust TOP bez izolacji cieplnej Wpust TOP z izolacją cieplną Wpust TOP z izolacją cieplną  
i elementem grzejnym 

 
 
 

Wpusty TOP nieocieplane 

Poz. Asortyment, nr katalogowy producenta 
Wymiary, mm 

l d A 

1 i0200 250 75 

333 
2 i0202 250 110 

3 i0204 250 125 

4 i0206 250 160 

Wpusty TOP ocieplane 

Poz. Asortyment, nr katalogowy producenta 
Wymiary, mm 

l d A 

1 i0200.1 250 75 

333 
2 i0202.1 250 110 

3 i0204.1 250 125 

4 i0206.1 250 160 

Wpusty TOP ocieplane i ogrzewane 

Poz. Asortyment, nr katalogowy producenta 
Wymiary, mm 

l d D/A 

1 i0200.2 250 75 

333 
2 i0202.2 250 110 

3 i0204.2 250 125 

4 i0206.2 250 160 
 
 

Rys. 10. Wpusty TOP do pap termozgrzewalnych, folii PVC i EPDM 
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Akcesoria do wpustów TOP 

Poz. 
Asortyment,  

nr katalogowy producenta 
Wymiary, mm 

Rysunek poglądowy 
l D A 

1 
i0216 
ruszt -- 188 188 

 

2 
i0146 
wpust do rusztu 200 195 195 

 

3 
i0220 
uszczelka -- 160 -- 

 
 
 
 

Rys. 10. Wpusty TOP do pap termozgrzewalnych, folii PVC i EPDM c.d. 
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Poz. 
Asortyment, nr 

katalogowy producenta 
Nazwa Rysunek poglądowy 

1 
im0285 
i0026 

Kratka zabezpieczająca  
do wpustów  
od = 80 ÷ 125 mm 

 

 

2 im0315 
Kratka zabezpieczająca  
do wpustów  
od = 100 ÷ 180 mm 

 

3 i 0024 + i0082 / i0024.1 

Kratka zabezpieczająca  
z zamocowaniem do wpustów  
od = 60 ÷ 160 mm 

 

 

 

4 i0024.2 
Kratka zabezpieczająca z uchwytami 
do pap termozgrzewalnych lub folii 
PVC; do wpustów śr. 100-200mm 

 

5 i0038bis 
Kratka zabezpieczająca  
do wpustów antyprzelewowych 

 

 
 

Rys. 11. Akcesoria do wpustów dachowych 



   

AT-15-8804/2011 26/38 
® 

 

Poz. 
Asortyment, 

nr katalogowy producenta 
Wymiary, mm 

Rysunek poglądowy 
l d/BxA 

1 i0045  425 65x100 

 
 

 
 

 

2 im0195  425 65x100 
3 im0195.1 kąt 45° 425 65x100 
4 i0045.8 500 65x100 
4 im0200 425 100x100 
5 im0200.1 kąt 45° 425 100x100 
6 im0821 425 65x100 
7 im0823 425 100x100 
8 i0039 kąt 45° 300 100x100 
9 i0039.2  425 100x100 
10 i0039.3 500 100x100 

11 im0203/A – kość słoniowa 345 48x57 

12 im0203/C - miedź 345 48x57 
13 im0203/N - czarny 345 48x57 
14 im0203/O - złoty 345 48x57 
15 im0203/R - czerwony 345 48x57 
16 i 0117 - czarny 310 50x40 
17 i 0117. 2 - szary 310 50x40 
18 i 0117. – kość słoniowa 310 50x40 
19 i 0117. 3 - brąz 310 50x40 
20 i0304 500 63  

 
 
 
 
 

21 i0305 500 75 
22 i0307 500 80 
23 i0309 500 90 
24 i0310 500 100 
25 i0311 500 110 
26 i0312 500 125 
27 im0306 500 50 
28 im0307 500 63 
29 im0308 500 75 
30 im0308.1 500 80 
31 im0309 500 90 
33 im0309.1 500 100 
33 im0310 500 110 
34 im0311 500 125 
35 im0606 do rur HDPE 500 50 
36 im0607 do rur HDPE 500 63 
37 im0608 do rur HDPE 500 75 
38 im0609 do rur HDPE 500 90 
39 im0610 do rur HDPE 500 110 
40 im0611 do rur HDPE 500 125 

 

Rys. 12. Wpusty poziome (kielichy przyścienne) do pap termozgrzewalnych i membran EPDM 
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Poz. 
Asortyment,  

nr katalogowy producenta 
Wymiary, mm 

Rysunek poglądowy 
l d/BxA 

1 i0045.1 425 65x100 

 

 

2 im0221  425 65x100 

3 im0221.1 kąt 45°  425 65x100 

4 im0223 425 100x100 

5 im0223.1 kąt 45° 425 100x100 

9 i0039.4 500 100x100 

10 im0203/PCV 345 48x57 

19 i0304A 500 63 

20 i0305A 500 75 

21 i0307A 500 80 

22 i0309A 500 90 

23 i0310A 500 100 

24 i0311A 500 110 

25 i0312A 500 125 

26 im0206 500 50 

27 im0207 500 63 

28 im0208 500 75 

30 im0209 500 90 

32 im0210 500 110 

33 im0211 500 125 

 
 
 

Rys. 13. Wpusty poziome (kielichy przyścienne) do PVC 
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Poz. Asortyment,  
nr katalogowy producenta 

Wymiary, mm 
Rysunek poglądowy 

A B d l/d1 

1 im 0255/M 100 65 80  

 

2 i 0046 100 65 80  

3 im 0260/M 100 65 100  

4 i 0047 100 65 100  

5 im 0235/M 100 100 80  

 

6 i 0040 100 100 80  

7 im 240M 100 100 100  

8 i 0041 100 100 100  

9 i 0042 100 100 100  

 

10 
i 0320 

i 0315 
  

110 

100 

110 

110 

 

11 i 0043 100 100 100  

 

 
 

Rys. 14. Akcesoria do wpustów poziomych (kielichów przyściennych) 
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c.d. tablicy 

Poz. 
Asortyment,  

nr katalogowy producenta 
Wymiary, mm 

Rysunek poglądowy 
A B d l/d1 

12 i 0300 100 100  1000 

 

13 i 0118 190 195 100 230 

 

14 i 0044     

 

15 i 0044.1     

 

 
 

Rys. 14. Akcesoria do wpustów poziomych (kielichów przyściennych) c.d. 
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Poz. Asortyment, nr katalogowy 
producenta 

Wymiary, mm 
Rysunek poglądowy 

l d D 

1 
i 0049/49.6 (do pap 
termozgrzewalnych 

270 75 320 

 

2 
i 0049.1 (do pap 
termozgrzewalnych) 

325 110 357 

3 
i 0049.9 (do pap 
termozgrzewalnych) 

500 110 357 

4 i 0050 (do folii PVC) 200 75 300 

5 i 049.3 (do folii PVC) 325 110 360 

6 
im 0340 (do pap 
termozgrzewalnych) 

275 75 360 

 

7 im 0345 (do folii PVC) 240 75 320 

8 im 0325 (do pap 
termozgrzewalnych) 

160 75 
d1- 125 

390 

 

9 im 0330 (do pap 
termozgrzewalnych) 

400 75 
d1- 125 

390 

10 im 355 (do folii PVC) 400 75 
d1- 125 

390 

11 im 0350 (do folii PCV) 160 
75 

d1- 125 
390 

 
 

Rys. 15. Kominki wentylacyjne do pap termozgrzewalnych i folii PVC 
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c.d. tablicy 

Poz. 
Asortyment, nr katalogowy 

producenta 
Wymiary, mm 

Rysunek poglądowy 
l d D 

12 im0341 - nakładka 80 110  

 

13 im0343 – nakładka 
ESTRAER 

140 75 

 

 

14 
i0048.3 - krążek przeciw 
owadom 

 75 

 

 

15 
i0049.7 - krążek przeciw 
owadom  110 

 

16 i0048.8 – osłona kołnierza   75 

 

 

17 i0049.8 – osłona kołnierza   110 

 

 
 
 

Rys. 15. Kominki wentylacyjne do pap termozgrzewalnych i folii PVC c.d. 
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Poz. 
Asortyment,  

nr katalogowy producenta 
Wymiary, mm 

Rysunek poglądowy 
l a D/A 

1 i 0051 100 67 365x365 

 

2 

im 360 100 65 320 

 

im 365 220 65 320 

 
Rys. 16. Kanalizatory kominków wentylacyjnych do pap termozgrzewalnych 

 
 

Poz. 
Asortyment,  

nr katalogowy producenta 
Nazwa Rysunek poglądowy 

1 
i 0155 - brąz 
i0154 - czarny 

Kominek wentylacyjny  
z regulowanym kątem 

 

2 i0156 Łącznik elastyczny 

 

3 i0157 - czarny 
i0157.1 - brąz 

Wywietrznik połaciowy 

 
 

Rys. 17. Kominki wentylacyjne i wywietrzniki do dachów krytych gontem 
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c.d. tablicy 

Poz. 
Asortyment,  

nr katalogowy producenta Nazwa Rysunek poglądowy 

4 
i0158 - czarny 
i0158.1 - brąz wywietrznik połaciowy 

 

5 i0159 - czarny 
i0159.1 - brąz 

wywietrznik połaciowy 

 

6 i2005 wywietrznik kalenicowy 

 

 

7 i2010 
kątownik wykończeniowy 

wywietrznika 
kalenicowego i2005 

 
 
 

Rys. 17. Kominki wentylacyjne i wywietrzniki do dachów krytych gontem c.d. 
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Poz. 
Asortyment,  

nr katalogowy  
producenta 

Nazwa 
Wymiary, mm 

Rysunek poglądowy 
d h 

1 
i0052 
i0053 

osłona rury 
wentylacyjnej  

(do pap 
termozgrzewalnych) 

80 270 

 

2 
i0054 
i0055 

100 305 

3 
i0056 
i0057 

120 350 

4 i0058 
uszczelnione  
rury (do pap 

termozgrzewalnych) 
80 ÷ 125 125 

 

5 i0059 uszczelnienie rury 
(do folii PVC) 

80 ÷ 125 125 

6 i0113 
uszczelnienie  
rury (do pap 

termozgrzewalnych) 
50 ÷ 90 180 

7 i0113.1 uszczelnienie rury 
(do folii PVC) 

50 ÷ 90 180 

8 i0114 
uszczelnienie  
rury (do pap 

termozgrzewalnych) 
75 ÷ 90 200 

9 i0114.1 uszczelnienie rury 
(do folii PVC) 

75 ÷ 125 200 

10 i138 
uszczelnienie  
rury (do pap 

termozgrzewalnych) 
20 ÷ 50 200 

 

11 i138.1 
uszczelnienie rury 

(do folii PVC) 
20 ÷ 50 20 

12 im0232/D 
uszczelnienie  
rury (do pap 

termozgrzewalnych) 
13 118 

13 im0232 
uszczelnienie rury 

(do folii PVC) 
13 118 

 

 
 

Rys. 18. Akcesoria kominków i wywietrzników do dachów krytych gontem 
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c.d. tablicy 
 

Poz. 
Asortyment, 

 nr katalogowy 
producenta 

Nazwa 
Wymiary, mm 

Rysunek poglądowy 
d h 

14 
i0116 
im0230/S 
im230/B 

narożnik zewnętrzny  
(do folii PVC) 

  

 

15 im230 D 
narożnik zewnętrzny  

(do pap 
termozgrzewalnych) 

  

16 
im0225/S 
im0225/B 
i0115 

narożnik wewnętrzny 
(do folii PVC) 

  

 

17 im0225/D 
narożnik wewnętrzny 

(do pap 
termozgrzewalnych) 

  

 
 

Rys. 18. Akcesoria kominków i wywietrzników do dachów krytych gontem c.d. 
 
 

 
 

Poz. 
Asortyment, nr katalogowego 

producenta 
Wymiary, mm 

l d A 

2 i0150.3 

250 

42 

262 ÷ 365 

4 i0001.3 54 

6 i0013.3 66 

8 i0010.3 73 

10 i0014.3 83 

12 i0011.3 92 

14 i0016.3 100 

16 i0012.3 116 

18 i0017.3 132 

21 i0112.3 148 
 

Rys. 19. Wpusty standardowe do izolacji płynnych i cementowych 
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Akcesoria do wpustów poziomych do izolacji płynnych i cementowych 

Poz. Asortyment,  
nr katalogowy producenta 

Wymiary, mm 
Rysunek poglądowy 

l D A 

1 
i0143.5 
ruszt  -- 143 143 

 

2 i0146.5 
wpust do rusztu 

85 150 150 

 
 

Rys. 19. Wpusty standardowe do izolacji płynnych i cementowych c.d. 
 
 

 
 

Poz. Asortyment,  
nr katalogowy producenta 

Wymiary, mm 
l d A 

1 i0141.3 62 50 

260 
2 i0142.3 85 75 
3 i0144.3 z syfonem 62 50 
4 i0145.3 z syfonem 85 75 

 
Akcesoria do wpustów poziomych 

Poz. 
Asortyment,  

nr katalogowy producenta 
Wymiary, mm 

Rysunek poglądowy 
l D A 

1 i0143 
ruszt ABS 

-- 108 108 

 

2 

i0146.1 
łącznik do rusztu z wypustem 
i0146.2  
łącznik do rusztu płaski 

-- 108,5 108,5 

 

3 
i0149 
ruszt INOX -- 108 108 

 
 

Rys. 20. Wpusty z odprowadzeniem poziomym do izolacji płynnych i cementowych 
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Poz. Asortyment,  
nr katalogowy producenta 

Wymiary, mm 
Rysunek poglądowy 

l d/BxA 

1 i0045.20 czarny 500 65x100 

 
 
 

 
 

2 i0045.22 czarny z wycięciem 300 65x100 

3 i0045.23 czarny z wycięciem 200 65x100 

4 i0045.24 popiel 500 65x100 

5 i0045.25 popiel z wycięciem 300 65x100 

6 i0045.26 popiel z wycięciem 200 65x100 

7 i0045.27 kość słoniowa 500 65x100 

8 
i0045.28 kość słoniowa  
z wycięciem 300 65x100 

9 i0045.29 kość słoniowa  
z wycięciem 

200 65x100 

10 i0045.20 czarny 500 65x100 

11 i0304.1 czarny 500 63 

 
 
 

 

12 i0304.3 czarny z wycięciem 300 63 

13 i0304.4 czarny z wycięciem 200 63 

14 i0304.5 popiel 500 63 

15 i0304.6 popiel z wycięciem 300 63 

16 i0304.7 popiel z wycięciem 200 63 

17 i0304.8 kość słoniowa 500 63 

18 i0304.9 kość słoniowa  
z wycięciem 

300 63 

19 
i0304.10 kość słoniowa  
z wycięciem 200 63 

20 i0305.1 czarny 500 75 

21 i0305.3 czarny z wycięciem 300 75 

22 i0305.4 czarny z wycięciem 200 75 

23 i0305.5 popiel 500 75 

24 i0305.6 popiel z wycięciem 300 75 

25 i0305.7 popiel z wycięciem 200 75 

26 i0305.8 kość słoniowa 500 75 

27 
i0305.9 kość słoniowa  
z wycięciem 300 75 

28 
i0305.10 kość słoniowa  
z wycięciem 

200 75 

 
 

Rys. 21. Wpusty poziome (kielichy przyścienne) do izolacji płynnych i cementowych 
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Rys. 22. Uchwyt instalacji odgromowej 
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