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Uwagi 

 
Tłumaczenia niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej na inne języki muszą być zgodne z treścią 

oryginalnego dokumentu a ich zgodność z oryginałem należy poświadczyć. 

Niniejsza Europejska Aprobata Techniczna może być udostępniana wyłącznie w całości, także w przypadku 
przesyłania drogą elektroniczną. Za pisemną zgodą Austriackiego Instytutu Techniki Budowlanej można ją 

jednak przytaczać również częściowo. W takim przypadku przytaczane części aprobatymuszą zostać 
oznaczone jako jej fragmenty. 

 

Warunki szczególne 
 

1  Opis techniczny wyrobu 
 

1.1 Informacje ogólne 
 

Niniejsza Europejska Aprobata Techniczna (ETA)1 dotyczy płyty wykonanej w wyniku mechanicznego 

połączenia desek drewnianych, zwanej dalej „elementem ściennym MHM“. Elementy ścienne MHM 
składają się z desek z drewna drzew iglastych, które za pomocą aluminiowych gwoździ karbowanych 

zostały połączone w wielowarstwową płytę z drewna litego (element w formie płyty z drewna litego). 
Sąsiadujące warstwy desek z drewna drzew iglastych są ułożone względem siebie zasadniczo 

prostopadle (kąt 90°), patrz załącznik 2, rys. 1. 

 
Zasadnicza budowa elementów ściennych MHM została przedstawiona w załączniku 2, rysunek 1 i 

rysunek 2. Powierzchnie nie są heblowane. Deski mogą posiadać w kierunku wzdłużnym po jednej 
stronie rowki, patrz załącznik 2, rysunek 4. Warstwa wierzchnia może być z zewnątrz heblowana. 

Deski mogą posiadać łączenie na zakładkę. 

 
Płyty z litego drewna składają się z co najmniej pięciu do piętnastu warstw desek, ułożonych 

prostopadle jedna do drugiej. Pojedyncze warstwy tworzące płytę są dobierane symetrycznie 
(grubość i kierunek ułożenia).  W przypadku poważnych rozbieżności w symetrii, należy zbadać ich 

ewentualne skutki. 
 

Elementy ścienne MHM oraz deski stosowane do ich produkcji są zgodne z informacjami podanymi w 

załącznikach 2 i 4. Właściwości materiałowe niepodane w tych załącznikach, wymiary i tolerancje 
elementów ściennych MHM znajdują się w dossier technicznym 2 Europejskiej Aprobaty Technicznej. 

 
Zastosowanie substancji konserwujących drewno oraz środków ograniczających palność nie 

jestprzedmiotem Europejskiej Aprobaty Technicznej.  

 
1.2  Elementy składowe 

 
1.2.1  Deski 

 
Właściwości desek zostały przedstawione w załączniku 4, tabela 3. Deski są sortowane według ich 

wytrzymałości, wzrokowo lub maszynowo. Należy stosować wyłącznie drewno wysuszone 

technicznie. Deski mogą posiadać w kierunku wzdłużnym po jednej stronie rowki oraz łączenie na 
zakładkę na krawędziach, patrz załącznik 2, rysunek 4.  

 
Gatunek drewna to świerk europejski oraz odpowiadające mu gatunki drewna drzew iglastych. 

                                                 
1  Aprobata ETA-15/0760 została udzielona po raz pierwszy w 2016 r. jako Europejska Aprobata Techniczna ETA-15/0760 z dnia 

24.05.2016 r. a następnie zastąpiona aprobatą ETA-15/0760 z dnia: 30.06.2017 r., 27.04.2018 r., 16.09.2019 r., 20.04.2020 i 
20.04.2021. 

2  Techniczne dossier Europejskiej Aprobaty Technicznej jest przechowywane w Austriackim Instytucie Techniki Budowlanej i zostanie 

przekazane notyfikowanej jednostce certyfikującej wyrób, o ile będzie to ważne z punktu widzenia obowiązków notyfikowanej 
jednostki certyfikującej wyrób, zaangażowanej w procedurę oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych. 
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1.2.2  Aluminiowe gwoździe karbowane 

 
Aluminiowe gwoździe karbowane do łączenia poszczególnych desek zostały przedstawione w 

załączniku 3. Ich wymiary to 2,5 x 50 mm. Gwoździe są wykonane z aluminium. Aluminiowe 

gwoździe karbowane mogą posiadać oznaczenie CE zgodnie z wymogami ETA. 
 

2  Specyfikacja celu/ celów zastosowania według zastosowanego europejskiego 
dokumentu oceny 

 

2.1  Cel zastosowania 
 

Elementy ścienne MHM są przeznaczone do zastosowania jako elementy konstrukcyjne (nośne) oraz 
niekonstrukcyjne (nieprzenoszące obciążeń) budynków oraz konstrukcji z drewna. 

 
Elementy ścienne MHM mogą być narażone wyłącznie na oddziaływania statyczne oraz 

quasistatyczne. 

 
Elementy ścienne MHM są przeznaczone do zastosowania w przypadku klas użytkowania 1 oraz 2 

zgodnie z normą EN 1995-1-13 przy nieznacznym i umiarkowanym obciążeniu korozyjnym (kategorie 
korozyjności C1, C2 und C3 zgodnie z EN ISO 12944-2). W przypadku elementów konstrukcji 

narażonych na bezpośrednie działanie czynników pogodowych, należy zapewnić skuteczną ochronę 

zastosowanych elementów ściennych MHM. 
 

2.2  Informacje ogólne 
 

Elementy ścienne MHM są produkowane zgodnie z wytycznymi Europejskiej Aprobaty Technicznej i 

według procesu, który został ustalony podczas obchodu zakładu produkcyjnego przez Austriacki 
Instytut Techniki Budowlanej i opisany w dossier technicznym. 

 
Producent musi zapewnić, że informacje zawarte w rozdziałach 1, 2 i 3 oraz w załącznikach 

Europejskiej Aprobaty Technicznej zostaną przekazane do wiadomości osób, którym powierzono 
planowanie i wykonanie konstrukcji budowlanych. 

 

Warstwy nieoheblowanych desek są ze sobą łączone aż do osiągnięcia wymaganej grubości 
elementu. Pojedyncze deski mogą być ze sobą łączone wzdłużnie na wczep klinowy zgodnie z EN 

14080, nie należy łączyć ich na styk. 
 

Pojedyncze deski należy przybijać za pomocą automatycznej gwoździarki typu „Wandmaster” firmy 

Hans Hundegger AG. 
 

Odległość gwoździ od krawędzi bocznych zbijanych ze sobą desek wynosi 30 ± 5 mm, zgodnie z 
załącznikiem 3, rysunek 6. Nie dotyczy to gwoździ wbijanych w pierwszą i drugą warstwę desek, w 

której możliwy jest stały schemat wbijania gwoździ zgodnie z załącznikiem 3, rysunek 7, gdzie efix ≤ 
0,8 x bmin dla elementów z dwoma gwoździami na punkt przecięcia i efix ≤ 0,4 x bmin dla elementów z 

czterema gwoździami na punkt przecięcia. 

 
Węższe strony desek nie muszą być łączone. Deski mogą posiadać łączenie na zakładkę, zgodnie z 

załącznikiem 2, rysunek 4. 
 

Projekt 

 
Europejska Aprobata Techniczna dotyczy wyłącznie produkcji elementów ściennych MHM oraz ich 

zastosowania. Wykazanie stabilności konstrukcji, uwzględniającej obciążenia wywierane na elementy 
ścienne MHM, nie jest przedmiotem Europejskiej Aprobaty Technicznej. 

 

Należy przestrzegać następujących warunków: 

                                                 
3 Wykaz dokumentów odniesienia znajduje się w załączniku 8. 
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- Projektowanie elementów ściennych MHM jest prowadzone pod nadzorem inżyniera 

posiadającego doświadczenie w zakresie płyt z litego drewna. 
- Projekt prac uwzględnia zabezpieczenie drewnianej konstrukcji elementów ściennych MHM. 

- Elementy ścienne MHM są prawidłowo zamontowane. 

 
Projekt elementów ściennych MHM musi być zgodny z normami EN 1995-1-1 oraz EN 1995-1-2, z 

uwzględnieniem załączników 4 i 7 Europejskiej Aprobaty Technicznej. 
 

Należy przestrzegać norm i przepisów obowiązujących w miejscu zastosowania. 

 
Opakowanie, transport, składowanie, konserwacja, wymiana i naprawa 

Producent jest odpowiedzialny za podjęcie właściwych działań dotyczących opakowania, transportu, 
składowania, konserwacji, wymiany i napraw oraz doradza klientom w zakresie transportu, 

składowania, konserwacji, wymiany i napraw wyrobu. 
 

Montaż 

Przyjmuje się, ze wyrób jest montowany przez przeszkolonych pracowników zgodnie ze 
wskazówkami producenta lub (w przypadku ich braku) według stosowanych standardowo praktyk. 

 
Mocowanie obiektów 

Wszystkie zamocowane obiekty, które są poddawane działaniu sił rozciągających, muszą być w 

każdym przypadku zakotwione w elementach ściennych MHM, na głębokość co najmniej 3 warstw. 
W przypadku ciężkich przedmiotów należy zapewnić większą głębokość kotwienia. Dotyczy to w 

szczególności szafek kuchennych, kotłów grzewczych, poręczy, itd. 
 

Należy przestrzegać specyfikacji zawartych w instrukcjach montażu. 

 
2.3  Przewidziany okres użytkowania 

 
Warunki przedstawione w treści Europejskiej Aprobaty Technicznej zakładają, że docelowy okres 

użytkowania zamontowanych elementów ściennych MHM wynosi 50 lat, pod warunkiem jednak, że 
zostaną spełnione wymagania dotyczące zastosowania, konserwacji i remontów, przedstawione w 

rozdziale 2.2. Założenie to opiera się na dotychczasowym stanie techniki oraz na dostępnej wiedzy i 

zgromadzonym doświadczeniu4. 
 

Informacje dotyczące okresu użytkowania nie mogą być interpretowane jako gwarancja udzielona 
przez producenta, jego upoważnionego przedstawiciela, organizację EOTA lub organ wydający 

aprobatę, lecz uznaje się je jedynie za wskazówki przy wyborze produktu o odpowiednim i 

uzasadnionym z ekonomicznego punktu widzenia okresie użytkowania dla danej konstrukcji.  
 

                                                 
4  Rzeczywisty okres użytkowania wyrobu zamontowanego w określonej konstrukcji jest uzależniony od warunków środowiskowych, na 

których działanie jest narażona konstrukcja, i dlatego określone warunki projektowania, wykonania, zastosowania i konserwacji tej 
konstrukcji mogą wykraczać poza ramy zdefiniowane w niniejszej aprobacie ETA. W związku z tym nie można wykluczyć, że w takich 
przypadkach rzeczywisty okres użytkowania wyrobu będzie krótszy niż przewidywany okres użytkowania. 
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3  Właściwości użytkowe wyrobu i metody ich oceny 

 

3.1  Podstawowe właściwości wyrobu 
 

Tabela 1: Podstawowe cechy i właściwości użytkowe wyrobu budowlanego 
 

Nr Podstawowe cechy 
Właściwości użytkowe 

wyrobu budowlanego 

Wymagania podstawowe dla konstrukcji 1: Wytrzymałość mechaniczna i stabilność 1) 

1 Nośność i sztywność przy obciążeniu płyt Załącznik 4 

2 Nośność i sztywność przy obciążeniu tarcz Załącznik 4 

3 Wytrzymałość na docisk/ wytrzymałość na wyrywanie Załącznik 4 

4 Pełzanie, czas trwania obciążenia Załącznik 4 

5 Stabilność wymiarowa Załącznik 4 

6 Aspekty trwałości Załącznik 4 

Wymagania podstawowe dla konstrukcji 2: Ochrona przeciwpożarowa 

7 Reakcja na ogień Załącznik 4 

8 Odporność ogniowa Załącznik 4 

Wymagania podstawowe dla konstrukcji 3: BHP i ochrona środowiska 

9 Zawartość, emisja i/lub uwalnianie substancji niebezpiecznych 3.1.1 

10 
Przepuszczalność pary - współczynnik przepuszczania pary 
wodnej 

Załącznik 4 

Wymagania podstawowe dla konstrukcji 4: Bezpieczeństwo i brak ograniczeń podczas 

zastosowania 

11 Jak w wymaganiu podstawowym nr 1.                                                     Załącznik 4 

Wymagania podstawowe dla konstrukcji 5: Izolacyjność akustyczna 

12 Izolacyjność od dźwięków powietrznych Załącznik 4 

13 Tłumienie odgłosów chodzenia Brak oceny. 

14 Pochłanianie dźwięku Brak oceny. 

Wymagania podstawowe dla konstrukcji 6: Oszczędność energii i izolacyjność cieplna 

15 Opór cieplny Załącznik 4 

16 Szczelność powietrzna Załącznik 4 

17 Bezwładność cieplna Załącznik 4 

1)  Niniejsze właściwości dotyczą również wymagań podstawowych nr 4. 
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3.1.1  BHP i ochrona środowiska 

 
Uwalnianie substancji niebezpiecznych przez elementy ścienne MHM zostało określone zgodnie z 

dokumentem EAD 130002-00-0304 „Elementy z drewna litego - elementy z płyt drewnianych 

łączonych kołkami do zastosowań konstrukcyjnych w budynkach“, wydanie: lipiec 2015 r. Elementy 
ścienne MHM nie zawierają żadnych substancji niebezpiecznych. 

 
UWAGA:  Oprócz określonych klauzul dotyczących substancji niebezpiecznych przedstawionych w treści Europejskiej 

Aprobaty Technicznej, mogą istnieć inne wymagania mające zastosowanie dla produktu wchodzącego w 
ich zakres (np. wprowadzone ustawodawstwo europejskie oraz przepisy prawa krajowego, regulacje i 
przepisy administracyjne). W celu spełnienia postanowień rozporządzenia w sprawie wyrobów 
budowlanych, w przypadkach gdy mają one zastosowanie, należy spełnić również te wymagania.  

 
3.2  Procedura oceny 

 
3.2.1  Informacje ogólne 

 

Ocena elementów ściennych MHM pod kątem istotnych właściwości opisanych w rozdziale 3.1, 
przewidzianego celu zastosowania oraz wymagań w zakresie wytrzymałości mechanicznej i 

stabilności, ochrony przeciwpożarowej, bhp i ochrony środowiska, bezpieczeństwa i braku ograniczeń 
podczas użytkowania, ochrony przed hałasem oraz oszczędności energii i izolacyjności cieplnej w 

rozumieniu wymagań podstawowych 1 do 6 rozporządzenia (UE) nr 305/2011 została 
przeprowadzona zgodnie z europejskim dokumentem oceny EAD 130002-00-0304 „Elementy z 

drewna litego - elementy z płyt drewnianych łączonych kołkami do zastosowań konstrukcyjnych w 

budynkach“, wydanie: lipiec 2015 r. 
 

3.2.2  Identyfikacja 
 

Europejska Aprobata Techniczna dla elementów ściennych MHM została wydana na podstawie 

ustalonych dokumentów, które identyfikują oceniany wyrób.  Zmiany w zakresie materiałów, ich 
składu, właściwości lub procesu produkcji mogą spowodować, że przechowywane materiały utracą 

swoją ważność. Przed wprowadzeniem zmian należy więc zawiadomić Austriacki Instytut Techniki 
Budowlanej, ponieważ koniczne mogą okazać się również zmiany w Europejskiej Aprobacie 

Technicznej. 
 

 

4  System stosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, z podaniem 
podstawy prawnej 

 
4.1  System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych 

 

Zgodnie z decyzją Komisji 97/176/WE, systemem stosowanym do oceny i weryfikacji stałości 
właściwości użytkowych elementu ściennego MHM jest system 1. System 1 został szczegółowo 

przedstawiony w pkt. 1.2. załącznika rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 568/2014 z dnia 
18 lutego 2014 r. i zakłada następujące punkty: 

(a)  Producent przeprowadza: 

(i)  zakładową kontrolę produkcji; 
(ii)  dalsze badania próbek pobranych w zakładzie produkcyjnym przez producenta zgodnie z 

ustalonym planem badań5; 
 

                                                 
5  Ustalony plan badań jest przechowywany w Austriackim Instytucie Techniki Budowlanej i zostanie przekazany notyfikowanej 

jednostce certyfikującej wyrób, o ile będzie to ważne z punktu widzenia obowiązków notyfikowanej jednostki certyfikującej wyrób, 
zaangażowanej w procedurę oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych. Ustalony plan badań jest nazywany również planem 
nadzoru. 
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(b)  zawieszenie lub wycofanie certyfikatu stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego na 

podstawie wyników następujących ocen i weryfikacji przeprowadzonych przez notyfikowaną 
jednostkę certyfikującą: 

(i) oceny właściwości użytkowych wyrobu budowlanego na podstawie badań (w tym pobierania 

próbek), obliczeń, tabelarycznych wartości lub opisowej dokumentacji wyrobu; 
(ii)  wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji; 

(iii) kontynuacji nadzoru, oceny i ewaluacji zakładowej kontroli produkcji. 
 

4.2  Wyroby budowlane, dla których wydano europejską ocenę techniczną 

 
Jednostki notyfikowane wykonujące zadania w ramach systemu 1 uznają europejską ocenę 

techniczną wydaną dla przedmiotowego wyrobu budowlanego za ocenę właściwości użytkowych 
tego produktu. Jednostki notyfikowane nie realizują w związku z tym zadań, o których mowa 

odpowiednio w pkt. 1.4. (b) (i). 
 

 

5  Szczegóły techniczne zgodne z europejskim dokumentem oceny, wymagane do 
wdrożenia systemu oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych 

 
5.1  Dane producenta 

 

5.1.1  Zakładowa kontrola produkcji 
 

Producent musi stworzyć w zakładzie produkcyjnym system zakładowej kontroli produkcji i 
utrzymywać ten system w aktualnym stanie. Wszystkie procesy i specyfikacje przewidziane przez 

producenta są systematycznie dokumentowane. Zakładowa kontrola produkcji musi zapewnić stałość 

właściwości użytkowych elementów ściennych MHM odnośnie ich istotnych właściwości. 
 

Producent stosuje tylko te materiały, które są dostarczane z właściwymi dokumentami kontroli 
podanymi w planie badań. Producent sprawdza przychodzące materiały produkcyjne przed ich 

przyjęciem. Sprawdzanie przychodzących materiałów produkcyjnych obejmuje również kontrolę 
dokumentów dostarczanych wraz z materiałami produkcyjnymi. 

 

Częstotliwość kontroli i badań, które są przeprowadzane podczas produkcji oraz na gotowych 
wyrobach, zostały ustalone przy uwzględnieniu procesu produkcji wielowarstwowych płyt z drewna 

litego i określone w planie badań. 
 

Wyniki zakładowej kontroli produkcji są zapisywane i analizowane. Zapisane wyniki zawierają co 

najmniej: 
 

- nazwę wyrobu, materiałów i części 
- rodzaj kontroli lub badania 

- datę produkcji wyrobu oraz datę badania wyrobu, materiału i części 
- wyniki kontroli i badań oraz, o ile dotyczy, porównanie wymagań 

- nazwisko i podpis osoby odpowiedzialnej za zakładową kontrolę produkcji. 

 
Zapiski te należy przechowywać przez okres co najmniej dziesięciu lat od wprowadzenia do obrotu 

wyrobu budowlanego i należy je przedstawiać jednostką certyfikującym zajmującym się stałym 
nadzorem. Zapiski te należy na żądanie przedłożyć w Austriackim Instytucie Techniki Budowlanej. 
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5.1.2  Deklaracja właściwości użytkowych 

 
Producent jest odpowiedzialny za sporządzenie deklaracji właściwości użytkowych. Producent 

wystawia tę deklarację w przypadku spełnienia wszystkich wymagań dotyczących oceny i weryfikacji 

stałości właściwości użytkowych, obejmujących również wystawienie certyfikatu stałości właściwości 
użytkowych wyrobu. 

 
5.2  Informacje dla notyfikowanej jednostki certyfikującej 

 

5.2.1  Wstępna inspekcja zakładu produkcyjnego i zakładowa kontrola produkcji 
 

Notyfikowana jednostka certyfikująca sprawdza możliwości producenta w zakresie ustawicznej i 
prawidłowej produkcji elementów ściennych MHM zgodnie z Europejską Aprobatą Techniczną. W 

szczególności należy zwrócić uwagę na następujące punkty: 
- pracownicy i wyposażenie 

- przydatność stworzonej przez producenta zakładowej kontroli produkcji 

- kompletne wdrożenie planu nadzoru 
 

5.2.2 Kontynuacja nadzoru, oceny i ewaluacji zakładowej kontroli produkcji. 
 

Notyfikowana jednostka certyfikująca przeprowadza w ramach nadzoru co najmniej raz w roku 

rutynową kontrolę w zakładzie produkcyjnym. Po uwagę brane są przede wszystkim następujące 
punkty: 

- proces produkcji wraz z pracownikami i wyposażeniem 
- zakładowa kontrola produkcji  

- realizacja ustalonego planu badań. 

 
Notyfikowana jednostka certyfikująca przedstawia na żądanie w Austriackim Instytucie Techniki 

Budowlanej wyniki bieżącego nadzoru. 
 

Jeżeli postanowienia Europejskiej Aprobaty Technicznej lub ustalonego planu badań nie zostaną 
spełnione, notyfikowana jednostka certyfikująca może odebrać certyfikat stałości właściwości 

użytkowych wyrobu. 

 
 

Dokument wstawiony w Wiedniu, dnia 15.02.2021 r. 
przez Austriacki Instytut Techniki Budowlanej 

 

Oryginał dokumentu został podpisany przez: 
 

Rainer Mikulits 
 

Prezes Zarządu 
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Zakłady produkcyjne w Niemczech 
 

Abbundzentrum Dahlen GmbH & Co. KG 
Gewerbestraße 3  
04774 Dahlen 
 

Herrmann Abbundtechik GmbH 
Industriestr. 2 
36419 Geisa/Rhön 

Holz in Form GmbH 
Alte Stützengrüner Str. 5 
08237 Rothenkirchen 
 

das Naturholzhaus ZHLS GmbH & Co. KG 
Röthendorf 4 
91550 Dinkelsbühl 
 

Mayr & Sonntag GmbH 
Amselweg 8 
87764 Legau 
 

inholz GmbH 
Max-Born-Straße 16 - 18 
68169 Mannheim 

RS Abbundzentrum Oelde GmbH 
Von-Büren-Alle 43 
59302 Oelde 
 

Holzbau Binz GmbH & Co. KG 
Am Limes 40 
73479 Ellwangen-Pfahlheim 

Teredo Vollholzhaus GmbH 
Chamer Straße 58 
93473 Arnschwang 
 

Thumann Holzbau GmbH  
Im Spital 9a  
92348 Berg bei Neumarkt i.d.Opf 

V+F Massivholzwand GmbH 
Goldener Steig 42 
94116 Hutthurm 
 

Zimmerei Karrer GmbH 
Untere Einöde 28 
87789 Woringen 

R3 Massivholzbau GmbH 
Hohenwarter Weg 2 
86925 Asch Fuchstal 
 
STERK Abbundzentrum 

Birkenstraße 21 
88285 Bodnegg 

Penzkofer Bau GmbH 
Oleumhütte 23 
94209 Regen 
 
Zimmerei Helmut Bauerschmitt e.K.  

Mühlbach 21  
97483 Eltmann OT Dippach 

 
Zakłady produkcyjne w Austrii 

 
MHM Massiv Holzbau GmbH 
Niedernsiller Str. 2 
5722 Niedernsill 

GT – Holzbau 
Geißelbacher GmbH 
Hart 1 
9473 Lavamünd 

 
Zakłady produkcyjne we Włoszech 

 
FBE snc. 
di Fongaro Enrico & C. 
Via dell'Industria, 1 
36070 Castelgomberto 

 

 

Zakłady produkcyjne we Francji 
 

Tanguy sa 
BP 6 
11, rue de la Roche 
29870 Lannilis 

 
 
 

 
 

Element ścienny MHM 
 

Załącznik 1 
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Zakłady produkcyjne w Belgii 
 

Stabilame 
Zone industrielle 
5660 Mariembourg 

 

 
Zakłady produkcyjne w Szwajcarii 

 
GAUYE & DAYER Charpente 
route de la Drague 
1950 Sion 

MHM Schweiz AG c/o 
Haudenschild AG 
Gässli 10 
4704 Niederbipp 

 
Zakłady produkcyjne w Polsce 

 
dream art home SP. z o.o. 
ul. Sarni Stok 1 
43-300 Bielsko-Biała 

 

 
Zakłady produkcyjne w Estonii 

 
EstHus Production OÜ    
Metsa 11  
60536 Tartu maakond 

 

 
Zakłady produkcyjne w Finlandii 

 
Timberpoint Oy    
Valkolammentie 2  
07910 Loviisa   

 

 

Zakłady produkcyjne w Słowacji 
 

Drevorez Bytca s.r.o. 
Na Sahare 1322/27 
01401 Bytca 

Maruna s.r.o. 
Vyšné Kamence 1551 
01356 Terchová 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Element ścienny MHM 
 

Załącznik 1 

 

Europejskiej Aprobaty Technicznej 

ETA-15/0760 z dnia 15.02.2021 r. 

 

Zakłady produkcyjne 



Strona 11 Europejska Aprobata Techniczna ETA-15/0760 z dnia 15.02.2021 r.  
zastępuje Europejską Aprobatę Techniczną ETA-15/0760 z dnia 20.04.2020 r. 

 
Członek EOTA 

 

OIB-205-012/14-134-eb 

 

 
Rys. 1: Podstawowa budowa płyty z drewna litego 

 

 
 
 
 

Rys. 2: Podstawowa budowa elementów ściennych MHM - 5 warstw 
90° 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Element ścienny MHM 
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Rys. 3: Podstawowa budowa elementów ściennych MHM - deski z rowkami 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Element ścienny MHM 
 

Załącznik 2 

 

Europejskiej Aprobaty Technicznej 

ETA-15/0760 z dnia 15.02.2021 r. 

 

Budowa elementów ściennych MHM 

 

 

Rowki działające jako bufor 
powietrza w celu poprawienia 
wartości . 

Karbowany 
gwóźdź 
aluminiowy 

15 warstw 
desek 
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Rys. 4: Wymiary desek z rowkami i łączeniami na zakładkę 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Łączenia na zakładkę (krawędzie deski)  

(2) Rowki w kierunku wzdłużnym (płaszczyzna deski) 
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Rys. 5: Wymiary karbowanego gwoździa aluminiowego 
 

 
 
 

l  długość 
lring  długość części gwintowanej 
lp  długość końcówki 
lg  długość gwintu i końcówki 
di  średnica wewnętrzna gwintu 
d  średnica nominalna 
dh  średnica łba 
ht  grubość łba 

 
 

Tabela 2: Opis karbowanego gwoździa aluminiowego 
 

Właściwości gwoździa  Jednostka Wartość 

Średnica nominalna d mm 2,5 

Długość nominalna 1 mm 50 

Wytrzymałość charakterystyczna na 
rozciąganie 

Ftens,k N 1400 

Charakterystyczny moment uplastycznienia My,k N 800 

Wytrzymałość charakterystyczna trzonu na 
wyrywanie 

Fax,k,trzon N 610 

Wytrzymałość charakterystyczna gwoździa na 
wyrywanie 

Fax,k N 485 

Moduł poślizgu (certyfikat przydatności) Kser N/mm 300 

      Moduł poślizgu (certyfikat przydatności) Ku N/mm 200 
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Rys. 6: Ogólny schemat wbijania gwoździ dla elementów ściennych MHM 
 

 
 

dn  średnica gwoździa: 2,5 mm 

obszar zacieniowany obszar, w którym można wbijać gwoździe 
 
 

Rys. 6: Stały schemat wbijania gwoździ dla pierwszej warstwy elementów ściennych MHM 
 

 
 

bmin  min. szerokość deski 
efix  stała odległość między gwoździami 
efix ≤ 0,8 x bmin  dla elementów z 2 gwoździami na punkt krzyżowania 
efix ≤ 0,4 x bmin  dla elementów z 4 gwoździami na punkt krzyżowania 

 
 
 

Element ścienny MHM 
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Tabela 3: Wymiary i cechy wyrobu 
 
 

Właściwości Wymiar/ specyfikacja 

Element ścienny MHM 

Grubość mm 115 do 345 

Szerokość m  4,0 

Długość m  6,0 

Liczba warstw desek — 5 do 15, ułożone symetrycznie 

Maks. szerokość spoiny między deskami w jednej 
warstwie:  
Obszary z zastosowanymi łącznikami  
Inne obszary 

mm  

 
3 
6 

Deska 

Powierzchnia — nieheblowana 

Grubość (wymiar po heblowaniu) mm 23 ± 2 

Szerokość mm 140 do 260 

Stosunek szerokości do grubości —  4 : 1 

Deski należy sortować za pomocą właściwej metody 
wzrokowej i/lub maszynowej w celu umożliwienia 
przypisania do klasy wytrzymałości zgodnej z EN 338. 

 

Warstwa wierzchnia i wewnętrzna 

—  

 

 

C16 lub wyższa z dodatkowymi wymaganiami 
klasy C24 odnośnie skrzywienia 

Wilgotność drewna zgodnie z EN 13183-2 % 15 ± 3 

Połączenie na wczep klinowy — EN 14080 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Element ścienny MHM 
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Tabela 4: Parametry elementu ściennego MHM 
 
 

WP Podstawowe cechy Metoda oceny Poziom/ klasa/ opis 

1 Wytrzymałość mechaniczna i stabilność 

1. Obciążenie płyt elementów ściennych MHM w kierunku normalnym 

Klasa wytrzymałości desek EN 338 C16 lub wyższa z dodatkowymi 
wymaganiami klasy C24 

odnośnie skrzywienia 

Moduł sprężystości 

- w kierunku równoległym do włókien 

desek E0, mean 

- w kierunku normalnym do włókien 
desek E90, mean 

 

Załącznik 7 

 

EN 338 

 

Patrz załącznik 7 

 

370 MPa 1) 

Moduł sprężystości 

- w kierunku równoległym do włókien 
desek G090, mean 

 

EN 338 

 

690 MPa 

Wytrzymałość na zginanie 

- w kierunku równoległym do włókien 
desek fm, k 

 

Załącznik 7 

 

Patrz załącznik 7 

Wytrzymałość na rozciąganie 

Elementy wykonane z płyt z litego drewna łączonych mechanicznie nie są na ogół odpowiednie do sił 
rozciągających działających w poprzek płaszczyzny płyty. W celu rozwiązania tego rodzaju problemów 
podczas projektowania stosowane są łączniki. 

Wytrzymałość na ściskanie 

- w kierunku normalnym do włókien 
desek fc, 90, k 

 

EN 338 

 

2,5 MPa 

Wytrzymałość na ścinanie 

- w kierunku równoległym do włókien 
desek fv, 090, k 

 

Załącznik 7 

 

Patrz załącznik 7 

 

1) 1 MPa = 1 N/mm2 
WP - wymagania podstawowe 
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WP Podstawowe cechy Metoda oceny Poziom/ klasa/ opis 

1 Wytrzymałość mechaniczna i stabilność 

2. Obciążenie tarcz elementów ściennych MHM 

Klasa wytrzymałości desek EN 338 C16 lub wyższa z dodatkowymi 
wymaganiami klasy C24 

odnośnie skrzywienia 

Moduł sprężystości 

- w kierunku równoległym do włókien 
desek E0, mean 

 

Załącznik 7 

 

Patrz załącznik 7 

 

Wytrzymałość na zginanie 

- w kierunku równoległym do włókien 
desek fm, k 

 

Załącznik 7 

 

Patrz załącznik 7 

Wytrzymałość na rozciąganie 

- w kierunku równoległym do włókien 
desek ft, 0, k  

 

EN 338 

 

14 MPa 

Wytrzymałość na ściskanie 

- w kierunku równoległym do włókien 
desek fc, 0, k  

 

EN 338 

 

21 MPa 

Wytrzymałość na ścinanie 

- w kierunku równoległym do włókien 
desek fv, 090, k 

 

Załącznik 7 

 

Patrz załącznik 7 

3. Inne oddziaływania mechaniczne 

Łączniki: 

Wytrzymałość na docisk i wyrywanie 

 

EN 1995-1-1 i załącznik 7 

Pełzanie, czas trwania obciążenia EN 1995-1-1 

Stabilność wymiarowa 

Wilgotność nie może podczas użytkowania ulec zmianie w stopniu prowadzącym do wystąpienia 
niekorzystnych odkształceń. 

Aspekty trwałości 

- Klasy użytkowania 

 

EN 1995-1-1 

 

1 i 2 
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WP Podstawowe cechy Metoda oceny Poziom/ klasa/ opis 

2 Reakcja na ogień 

Płyty z drewna litego z wyjątkiem pokryć 
podłogowych (ρmin=400kg/m³) 

Decyzja Komisji 
2003/43/WE, w 
obowiązującej aktualnie 
wersji 

Klasa europejska D-s2, d0 

Płyty z drewna litego jako pokrycie 
podłogowe (ρmin=400kg/m³) 

Klasa europejska Dfl-s1 

Odporność ogniowa 

Prędkość zwęglania 

- Zwęglenie większej ilości warstw, 
poza warstwą wierzchnią 

 

EN 1365-1 

 

1,15 mm/min 

3 BHP i ochrona środowiska 

Przepuszczalność pary, , dla drewna EN ISO 10456 50 (suche) do 20 (mokre) 

Elementy są otwarte na dyfuzję pary wodnej. 

Należy unikać szkodliwej dla zdrowia kondensacji wewnątrz elementu podczas zastosowania. W razie 
konieczności, istnieje możliwość, aby to sprawdzić, stosując obliczenia zgodne z EN ISO 13788. 

4 Bezpieczeństwo i brak ograniczeń podczas zastosowania 

Jak w wymaganiu podstawowym nr 1. 

5 Izolacyjność akustyczna 

Izolacyjność od dźwięków powietrznych EN ISO 10140-2,  

EN ISO 717-1 

dla Rw (C; Ctr),  

patrz załącznik 6 

6 Oszczędność energii i izolacyjność cieplna 

Przewodnictwo cieplne D EAD 130002-00-0304 0,11 W/(mK) 

Szczelność powietrzna Wiatroszczelność jest wymagana w szczególności podczas 
montażu budynków na sucho. Producent musi przewidzieć 
wystarczającą szczelność powietrzną. 

Bezwładność cieplna, pojemność cieplna 
(ciepło właściwe) cp 

EN ISO 10456 1 600 J/(kgK) 
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Rys. 8: Połączenie elementów ściennych MHM - ułożonych względem siebie w kierunku normalnym i równoległym 
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Rys. 9: Połączenie elementów ściennych MHM z drewnem litym 

 

 
 

Rys. 10: Połączenie elementów ściennych MHM z płytą stalową 
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Odległości krawędzi zgodnie z  
EN 1995-1-1 

Odległości krawędzi zgodnie z  
EN 1995-1-1 
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Przykłady izolacyjności od dźwięków powietrznych 

 
Nr Elementy ścienne 

W 1 115 mm Element ścienny MHM, m’ = 45,7 kg/m² 

 
W 2 12,5 mm  

160 mm 
12,5 mm 

Płyta gipsowo-włóknowa, m’ = 15,3 kg/m² 
Element ścienny MHM, m’ = 63,4 kg/m² 
Płyta gipsowo-włóknowa, m’ = 15,3 kg/m² 

 
W 3 12,5 mm 

12,5 mm 
27 mm 
20 mm 
160 mm 
12,5 mm 

Płyta gipsowo-włóknowa, m’ = 15,3 kg/m² 
Płyta gipsowo-włóknowa, m’ = 15,3 kg/m² 
Szyna sprężysta, montażowa e = 690 mm 
Płyta izolacyjna z wełny mineralnej, ρ = 40,2 
kg/m3 
Element ścienny MHM, m’ = 63,7 kg/m² 
Płyta gipsowo-włóknowa, m’ = 15,3 kg/m²  

W 4 6 mm 
60 mm 
160 mm 
0,45 mm 
205 mm 
12,5 mm 

Wierzchnia i spodnia warstwa tynku, m’ = 9,6 
kg/m² 
Płyta izolacyjna z włókien drzewnych, m’ = 15 
kg/m² 
Drewno lite konstrukcyjne, e = 625 mm i 

Izolacja nadmuchowa z włókna drzewnego, 
ρ = 38,9 kg/m3 

Membrana fasadowa, m’ = 0,145 kg/m² 
Element ścienny MHM, m’ = 81,6 kg/m² 
Płyta gipsowo-włóknowa, m’ = 15,3 kg/m² 

 
W 5 12,5 mm 

160 mm 
2 x 12,5 mm 
30 mm 
20 mm 
30 mm 
2 x 12,5 mm 
160 mm 
12,5 mm 

Płyta gipsowo-włóknowa, m’ = 15,3 kg/m² 
Element ścienny MHM, m’ = 64,9 kg/m² 
Płyta gipsowo-włóknowa, m’ = 15,3 kg/m² 
Płyta izolacyjna z wełny mineralnej, ρ = 40,9 
kg/m3 
Spoina/szczelina 
Płyta izolacyjna z wełny mineralnej, ρ = 40,9 
kg/m3 
Płyta gipsowo-włóknowa, m’ = 15,3 kg/m² 
Element ścienny MHM, m’ = 64,9 kg/m² 
Płyta gipsowo-włóknowa, m’ = 15,3 kg/m² 

 
W 6 12,5 mm 

160 mm 
2 x 12,5 mm 
20 mm 
30 mm 
2 x 12,5 mm 
160 mm 
12,5 mm 

Płyta gipsowo-włóknowa, m’ = 15,3 kg/m² 
Element ścienny MHM, m’ = 64,9 kg/m² 
Płyta gipsowo-włóknowa, m’ = 15,3 kg/m² 
Szczelina 
Płyta izolacyjna z wełny mineralnej, ρ = 40,9 
kg/m3 
Płyta gipsowo-włóknowa, m’ = 15,3 kg/m² 
Element ścienny MHM, m’ = 64,9 kg/m² 
Płyta gipsowo-włóknowa, m’ = 15,3 kg/m² 

 
 
 

 
 

Element ścienny MHM 
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Obciążenie płyt i tarcz elementów ściennych MHM 
 
Informacje ogólne 
 
W związku z prostopadłym ułożeniem desek, elementy ścienne MHM mogą przenosić obciążenia we wszystkich 
kierunkach, w zależności od stanu podłoża. W przypadku wielowarstwowej płyty z drewna litego, która podlega 
obciążeniu w wielu osiach, należy uwzględnić różną sztywność w obu podstawowych kierunkach. 
 
Do obliczania charakterystycznych parametrów przekroju poprzecznego można wykorzystać wyłącznie te deski, 
które są ułożone zgodnie z kierunkiem obciążenia mechanicznego. 
 
Do projektowania elementów z wielowarstwowych płyt z drewna litego zgodnie z metodą analogiczną naprężeń 
ścinających (TR019, C.1.2) i EN 1995-1-1 należy wykorzystać wytrzymałość charakterystyczną i sztywność drewna 
litego zgodnie z załącznikiem 4. 
 

Rys. 11:  Określanie kierunku warstw desek do obliczenia sztywności 
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Ilość warstw 

gdzie  
 
x …… kierunek warstw wierzchnich 
 
y …… kierunek warstw krzyżowych 

 
suma własnych podatności na zginanie w 
kierunku x – i y – 
 
suma części Steinera w kierunku x – i y – 
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równoważna sztywność 
ścinania w kierunku x – i y – 
 
 
 
 
 
 
 
suma sztywności osiowych 
kierunku x – i y – 

 
 
 
sztywność xy – płaszczyzna 
 
 
 
 
 
 
 
 
liczba warstw desek 
grubość jednej warstwy 
 
liczba gwoździ na punkt 
krzyżowania 
 
szer. deski w kierunku x 
 
 
szer. deski w kierunku y 
 
 
 
moduł poślizgu pojedynczego 
gwoździa 
 
 
czynnik uwzględniający 
zwiększenie sztywności 
(wyłącznie dla stanu 
granicznego użyteczności) f = 
1,5 dla m = 2 i f = 1,25 dla m 
= 4  
 
moduły sprężystości E0,mean 
zgodnie z EN 338 

w stanie granicznym użytkowalności 

w ostatecznym stanie granicznym 
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Skuteczność sztywności zginania w kierunku x – i y – w prostym przypadku belki jednoprzęsłowej (uważanej za 
statyczny jednoosiowy element działający) pod równomiernie rozłożonym obciążeniem można obliczyć w 
następujący sposób: 
 

 
 
 
Uwaga: w stanie granicznym nośności wszystkie sztywności należy podzielić przez współczynnik bezpieczeństwa 
materiału γM. 
 
 
Mechaniczne działania prostopadłe do elementu ściany MHM 
 
Konstrukcja z maksymalną szerokością deski bmax = 260 mm w obu kierunkach. Jeżeli szerokość deski jest 
odpowiednio zdefiniowana i oznaczona, można użyć zaznaczonej szerokości deski. 
 
Jeżeli maksymalne odkształcenie w stanie granicznym użytkowalności nie przekracza h/300, projekt dla elementów 
ściennych z dwoma gwoździami na punkt przecięcia jest przeprowadzany z 2/3 obliczonego przepływu ścinającego, 
a projekt dla elementów ściennych z czterema gwoździami na punkt przecięcia przeprowadzone z 4/5 obliczonego 
przepływu ścinającego. 
 
Do projektowania łączonego mechanicznie krzyżowo drewna zgodnie z metodą analogii ścinania (TR019, C.1.2) i 
EN 1995-1-1 należy przyjąć charakterystyczną wytrzymałość i sztywność litego drewna zgodnie z załącznikiem 4. 
 
Właściwości sztywności można określić jak podano powyżej. 
 
Skuteczność sztywności zginania w kierunku x i y dla prostego przypadku pojedynczej belki rozpiętej (uważanej za 
statyczny jednoosiowy element działający) przy równomiernie rozłożonym obciążeniu można obliczyć za pomocą 
EIeff,x lub EIeff,y. 
 
Weryfikację w stanie granicznym nośności należy przeprowadzić dla kombinacji naprężeń w środku ciężkości w 
warstwie B i naprężeń zginających w warstwie A dla poszczególnych lameli. 
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skuteczność sztywności 
zginania w kierunku x – i y –  
 
 
 
 

 
 
długość elementu w 
kierunku x – i y – 
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Oddziaływania mechaniczne w płaszczyźnie elementu ściennego MHM 
 

Do oceny elementów ścian obciążonych naprężeniem lub ściskaniem należy wziąć pod uwagę przekrój siatki (bez 
warstw poprzecznych) w kierunku obciążenia. 
 
W przypadku naprężeń ściskających w płaszczyźnie MHM - weryfikacja elementu ściany zgodnie z teorią drugiego 
rzędu z równoważnymi niedoskonałościami zgodnie z EN 1995-1-1 przy uwzględnieniu odpowiednio odkształceń 
ścinających lub wyboczenia ścinającego. Ocena stabilności przy maksymalnej szerokości deski bmax = 260 mm w 
obu kierunkach. Jeżeli szerokość deski jest odpowiednio zdefiniowana i oznaczona, można użyć zaznaczonej 
szerokości deski. 
 
Dla naprężeń poziomych w płaszczyźnie MHM - weryfikacja elementów ścian zgodnie z teorią drugiego rzędu z 
równoważnymi niedoskonałościami zgodnie z EN 1995-1-1, biorąc pod uwagę odpowiednio odkształcenia ścinające 
lub wyboczenia ścinające. W tym przypadku decydująca będzie użytkowalność. Dla naprężeń ścinających w 
płaszczyźnie MHM - ocena elementu ściany przy minimalnej szerokości płyty bmin = 140 mm w obu kierunkach. 
Jeżeli szerokość deski jest odpowiednio zdefiniowana i oznaczona, można użyć zaznaczonej szerokości deski. 

 
Właściwości sztywności można określić jak podano powyżej. 
 
Skuteczność sztywności zginania w kierunku x i y dla prostego przypadku belki jednoprzęsłowej (uważanej za 
statyczny element działający jednoosiowo) można obliczyć za pomocą EIeff,x lub EIeff,y. 

 
Dla elementów umieszczonych ponad otworami w ścianach, liczba ułożonych horyzontalnie, aktywnych statycznie 
warstw desek jest ograniczona do pięciu desek leżących jedna na drugiej.  

 
Wartość charakterystyczna nośności tarcz ściennych dla jednego elementu z co najmniej 9 warstwami może zostać 
przyjęta w uproszczony sposób 
 

 
 

Projektowanie obliczeniowe części następuje zgodnie z metodą analogiczną naprężeń ścinających, gdzie 
 

 

 
 
[Nmm]              moment pomiaru łączenia spoiny 

 

 
[mm]  odległość gwoździ od środka obrotu 
 

 

[N]  naprężenie gwoździa na połączeniu 
 

 [N/mm]  siła ścinająca 
 

 [mm]  odległość między środkami desek w 
kierunku x 

 

 
[mm]  odległość między środkami desek w 

kierunku y 
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Łączniki 
 
Należy wykazywać przenoszenie obciążeń przez karbowane gwoździe aluminiowe. 
 
Obciążenie łączników mocujących elementy ścienne MHM między sobą, z litym drewnem, drewnem klejonym lub 
blachą stalową może, przy minimalnej głębokości penetracji równej 12 x d, zostać przeprowadzone zgodnie z 
normą EN 1995-1-1, z następującymi modyfikacjami: 
 
- W przypadku obciążonych podczas ścinania połączeń śrubowych między elementami ściennymi MHM oraz 

litymdrewnem lub drewnem klejonym, gdzie łeb wkręta znajduje się po stronie litego drewna lub 
drewnaklejonego, ograniczenie nośności Fv,Rk następuje za pomocą współczynnika 1 = 0,95. 

 
- W przypadku obciążonych podczas ścinania połączeń śrubowych między elementami ściennymi MHM między 

sobą oraz litym drewnem lub drewnem klejonym, gdzie łeb wkręta znajduje się po stronie litego drewna lub 
drewna klejonego, ograniczenie nośności Fv,Rk następuje za pomocą współczynnika 2 = 0,75. 

 
W przypadku połączeń na gwoździe obciążonych ścinaniem oraz połączeń śrubowych obciążonych osiowo nie 
wymaga się żadnego ograniczenia. 
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EAD 130002-00-0304 (europejski dokument oceny), „Elementy z drewna litego - elementy z płyt drewnianych 
łączonych kołkami do zastosowań konstrukcyjnych w budynkach“; wydanie: lipiec 2015 
 
TR019 (sprawozdanie techniczne), „Modele obliczeniowe prefabrykowanych elementów drewnianych do 
zastosowania w dachach“; wydanie: luty 2005 
 
EN 338 (04.2016), Drewno konstrukcyjne – Klasy wytrzymałości 
 
EN 1365-1 (10.2012), +AC (04.2013), Badania odporności ogniowej elementów nośnych – Część 1: Ściany 
 
EN 1995-1-1 (11.2004), +AC (06.2006), +A1 (06.2008), +A2 (05.2014), Eurokod 5 - Projektowanie konstrukcji 
drewnianych - Część 1-1: Postanowienia ogólne - Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków 
 
EN 1995-1-2 (11.2004), +AC (06.2006), +AC (03.2009), Eurokod 5 - Projektowanie konstrukcji drewnianych - 
Część 1-2: Postanowienia ogólne - Projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki pożarowe 
 
EN 13183-2 (04.2002), Wilgotność sztuki tarcicy - Część 2: Oznaczanie wilgotności za pomocą elektrycznego 
wilgotnościomierza oporowego 
 
EN 14080 (06.2013), Konstrukcje drewniane - Drewno klejone warstwowo i drewno lite klejone warstwowo - 
Wymagania 
 
EN ISO 717-1 (03.2013), Akustyka - Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej 
elementów budowlanych - Część 1: Izolacyjność od dźwięków powietrznych 
 
EN ISO 10140-2 (09.2010), Akustyka - Ocena izolacyjności akustycznej elementów budowlanych na stanowisku 
badawczym - Część 2: Pomiar izolacyjności od dźwięków powietrznych 
 
EN ISO 10456 (12.2007), +AC (12.2009), Materiały i wyroby budowlane - Właściwości cieplno-wilgotnościowe - 
Tabelaryczne wartości obliczeniowe i procedury określania deklarowanych i obliczeniowych wartości cieplnych 

 
EN ISO 12944-2 (05.1998), Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych 
systemów malarskich - Część 2: Klasyfikacja środowisk 
 
EN ISO 13788 (12.2012), Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów budynku - 
Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacji 
międzywarstwowej - Metody obliczania 
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