Zertifikat / Certyfikat
Zertifikatsnr. / nr certyfikatu: 188-8002779-1-3

Baukörperanschlusssysteme
Systemy mocujące w bryle budynku
Produktfamilien
Rodzina produktów

Befestigungssystem FB, JB-D/L, JB-D, FL, JB-W/XL

Einsatzbereich
Zakres zastosowania

Befestigungssysteme für Fenster und Außentüren

Hersteller
Producent

SFS intec GmbH Construction

Produktionsstandort
Zakład produkcyjny

SFS intec AG

Systemy mocujące FB, JB-D/L, JB-D, FL, JB-W/XL
Systemy mocujące dla dla okien i drzwi zewnętrznych

Grundlage(n) /
Podstawy:
ift-Zertifizierungsprogramm für
Baukörperanschlusssysteme
nach der ift-Richtlinie MO-02
Program certyfikacji ift dla systemów mocujących w bryle
budynku zgodny z wytycznymi ift
MO-02

(QM 360)
Ausgabe / wydanie 2018

In den Schwarzwiesen 2, DE 61440 Oberursel
Baukörperanschlusssysteme
Systemy mocujące w bryle
budynku

Rosenbergsaustr. 10, CH 9435 Heerbrugg

Mit diesem Zertifikat wird bescheinigt, dass das benannte Bauprodukt den
Anforderungen des zugrundeliegenden ift-Zertifizierungsprogramms in der
aktuellen Fassung entspricht.
Erstellung von Produktfamilien des aufgeführten Bauproduktes und
Erstprüfung durch eine akkreditierte Prüfstelle nach der ift-Richtlinie
MO-02/1
Einführung und Aufrechterhaltung einer werkseigenen Produktionskontrolle durch den Hersteller
Erstinspektion des Werkes und der werkeigenen Produktionskontrolle
durch ift-Q-Zert
kontinuierliche Fremdüberwachung des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle durch ift-Q-Zert
Dieses Zertifikat wurde erstmals am 26.10.2017 ausgestellt und gilt 3
Jahre, wenn sich zwischenzeitlich die Festlegungen in der oben angeführten technischen Spezifikation oder die Herstellbedingungen im Werk oder in
der werkseigenen Produktionskontrolle selbst nicht wesentlich verändert
haben.
Das Zertifikat darf nur unverändert vervielfältigt werden. Alle Änderungen
der Voraussetzungen für die Zertifizierung sind dem ift-Q-Zert mit den
erforderlichen Nachweisen unverzüglich schriftlich anzuzeigen.
Das Unternehmen ist berechtigt, das benannte Bauprodukt gemäß der iftZeichensatzung mit dem „ift-zertifiziert“-Zeichen zu kennzeichnen.

Niniejszy Certyfikat potwierdza zgodność wymienionego wyrobu
budowlanego z aktualnymi wymaganiami programu certyfikacji ift.
Sporządzenie rodzin produktów podanego wyrobu budowlanego i
wstępne badanie typu przez akredytowane laboratorium badawcze
zgodnie z wytycznymi ift MO-02/1
Wprowadzenie i utrzymanie zakładowej kontroli produkcji przez
producenta
Pierwsza inspekcja zakładu i zakładowej kontroli produkcji przez ift-QZert.

MO-02/1

Befestigungssysteme
Systemy mocujące

Stały nadzór zakładu i zakładowej kontroli produkcji przez ift-Q-Zert
Niniejszy certyfikat wystawiono po raz pierwszy dnia 26.10.2017 r.
Ważność certyfikatu wynosi 3 lata, pod warunkiem, że w międzyczasie nie
zmienią się w znacznym stopniu ustalenia w podanej wyżej technicznej
specyfikacji, warunki produkcji w zakładzie lub zasady zakładowej kontroli
produkcji.
Powielanie certyfikatu dozwolone jest wyłącznie w jego niezmienionej
formie. Wszelkie zmiany warunków certyfikacji należy zgłaszać
bezzwłocznie na piśmie do ift-Q-Zert wraz z niezbędnymi dowodami.
Przedsiębiorstwo upoważnione jest do stosowania dla produktów znaku „iftzertifiziert“ ("certyfikowany przez ift") zgodnie ze statutem stosowania znaku
ift.
Niniejszy certyfikat zawiera 1 załącznik

Dieses Zertifikat enthält 1 Anlage.

ift Rosenheim
29.07.2020

Ve-Zer-6168-s/ / 01.12.2019

Gültig bis /
Ważne do:

Christian Kehrer
Leiter der ift-Zertifizierungs- und Überwachungsstelle
Kierownik jednostki certyfikującej I
nadzorujäcej

Prof. Jörn P. Lass
Institutsleiter

25.10.2023

188 8002779

Vertragsnr. /
Nr umowy:

Dyrektor instytutu

www.ift-rosenheim.de

Anlage/załącznik 1
Hersteller/producent:
Ausgabedatum/ data wydania:

Seite/strona 1 von/z 2
SFS intec GmbH
29.07.2020

Zertifikatsnr. / Nr certyfikatu: 188-8002779-1-3

In der Zertifizierung und Überwachung enthaltenen Baukörperanschlusssysteme.
Systemy mocujące w bryle budynku zawarte w certyfikacji i nadzorze.

Befestigungssystem/ systemy mocujące
Nr. 1 / Nr 1

Rahmenschraube FB – Montage in der Laibung /

Typ / typ

wkręt ramowy FB – montaż w ościeżu

Einsatzbereich /

Kunststoffprofil, Holzprofil /

zakres zastosowania

profil z tworzywa sztucznego, profil drewniany

Baukörper /

Befestigungsuntergrund /

bryła budynku

Powierzchnia montażowa

min. Einschraubtiefe (mm) /

min. Randabstand (mm) /
min. odstęp od
krawędzi (mm)

min. głębokość
wkręcania (mm)

a.

Beton / beton

40

50

b.

Kalksandstein /

40

50

120

100

cegła wapiennokrzemowa

c.

Hochlochziegel /
cegła kratówka

Nr. 2/ Nr 2

d.

Porenbeton /

90

80

e.

beton porowaty
Holz / drewno

40

40

Rahmenschraube FL – Montage in der Laibung /

Typ / typ

wkręt ramowy FB – montaż w ościeżu

Einsatzbereich /

Kunststoffprofil, Holzprofil /

zakres zastosowania

profil z tworzywa sztucznego, profil drewniany

Baukörper /

Befestigungsuntergrund /

bryła budynku

Powierzchnia montażowa

a.

min. Einschraubtiefe (mm) /

min. Randabstand (mm) /
min. odstęp od
krawędzi (mm)

min. głębokość
wkręcania (mm)

Porenbeton /

160

60

beton porowaty

Nr. 3 / Nr 3

Montagesystem JB-D/L – Montage an/über der
Laibungskante /

Typ / typ

system montażu JB-D/L – montaż na/przed krawędzią ościeża

Einsatzbereich /

Kunststoffprofil, Holzprofil /

zakres zastosowania

profil z tworzywa sztucznego, profil drewniany

Baukörper /

Befestigungsuntergrund /

bryła budynku

Auskragungsbereich (mm) /
zakres wysunięcia (mm)

a.

Powierzchnia montażowa
Beton / beton

0 – 40

b.

Kalksandstein /

0 – 40

c.

Hochlochziegel /

cegła wapienno-krzemowa
cegła kratówka

0 – 40

Anlage/załącznik 1
Hersteller/producent:
Ausgabedatum/ data wydania:

Seite/strona 2 von/z 2
SFS intec GmbH
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Zertifikatsnr. / Nr certyfikatu: 188-8002779-1-3

Nr. 4 / Nr 4

Konsolensystem JB-D – Vorwandmontage /

Typ / typ

system z konsolami JB-D – wysunięcie okna poza obrys ścian

Einsatzbereich /

Kunststoffprofil, Holzprofil /

zakres zastosowania

profil z tworzywa sztucznego, profil drewniany

Baukörper /

Befestigungsuntergrund /

bryła budynku

a.

Powierzchnia montażowa
Beton / beton

b.

Kalksandstein /

Auskragungsbereich (mm) /
zakres wysunięcia (mm)

cegła wapienno-krzemowa

c.

10 - 200

Hochlochziegel /
cegła kratówka

d.

Porenbeton /
beton porowaty

Nr. 5 / Nr 5

Montagewinkel JB-W/XL – Vorwandmontage

Typ / typ

Uchwyt montażowy JB-W/XL - wysunięcie okna poza obrys ścian

Einsatzbereich /

Kunststoffprofil, Holzprofil /

zakres zastosowania

profil z tworzywa sztucznego, profil drewniany

Baukörper /

Befestigungsuntergrund /

bryła budynku

a.

Powierzchnia montażowa
Beton / beton

b.

Kalksandstein /
cegła wapienno-krzemowa

c.

Porenbeton /

d.

beton porowaty
Holz / drewno

Auskragungsbereich (mm) /
zakres wysunięcia (mm)

30 – 50

