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1. WSTĘP _____________________________________________________________  
 
Celem niniejszej dokumentacji techniczno – ruchowej (DTR) jest zapoznanie użytkownika z 
przeznaczeniem, konstrukcją, zasadą działania, prawidłowym montażem i obsługą wyrobu. 
DTR zawiera również dodatkowe informacje na temat warunków użytkowania, konserwacji oraz 
warunków gwarancji wyrobu. 
Poniższa DTR dotyczy ogniochronnych kołnierzy mcr Multicollar i opasek mcr Multiwrap do 
uszczelnienia przejść instalacyjnych. Przestrzeganie zaleceń zawartych w DTR zapewni prawidłowe 
funkcjonowanie urządzenia w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych pomieszczeń oraz 
bezpieczeństwo użytkowników systemu. 

 

2.PRZEDMIOT DOKUMENTACJI ______________________________________  
 
Przedmiotem niniejszej dokumentacji techniczno – ruchowej są kołnierz i opaska ogniochronna do 
uszczelnienia przejść instalacyjnych, 
 
UWAGA 
Z datą wydania dokumentacji techniczno-ruchowej trac ą ważność poprzednie wersje. 
Dokumentacja techniczno-ruchowa nie dotyczy produkt ów wyprodukowanych przed dat ą jej 
wydania. 

 

3.PRZEZNACZENIE URZĄDZENIA ____________________________________  
 
Zastosowanie _____________________________________________________________________  
Kołnierze ogniochronne mcr Multicollar i opaski ogniochronne mcr Multiwrap przeznaczone są do 
zabezpieczenia rur  tworzyw sztucznych w miejscu przechodzenia tych instalacji przez pionowe i 
poziome przegrody budowlane w klasie EI 120. W czasie pożaru umożliwiają one zachowanie 
odporności ogniowej przegrody budowlanej, przez którą są prowadzone przewody instalacyjne. Podczas 
normalnej pracy kołnierz lub opaska nawinięte są wokół zabezpieczanego przewodu. W przypadku 
wybuchu pożaru następuje stopienie rury, zwiększenie objętości materiału wypełniającego kołnierz lub 
opaskę, co powoduje wypełnienie otworu spęczniałym materiałem. 
 
Kołnierze i opaski zostały sklasyfikowane w klasie EI 120 U/C w przypadku zamontowania w: 
- ścianach z betonu, żelbetu, betonu komórkowego, cegły pełnej, dziurawki, kratówki o grubości nie 
mniejszej niż 120 mm, 
- ściankach z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym o grubości nie mniejszej niż 125 mm, 
- stropach betonowych o grubości nie mniejszej niż 150 mm. 
 

Odporność ogniowa; Certyfikat___________________________________________________  

 
 
  

MERCOR SA ul. Grzegorza z Sanoka 2, Gdańsk 
Zakład produkcyjny: Kwarcowa 3A, Cieplewo 

  
 

B / CE 
 
 

xxxx 
  

  Opaska / Kołnierz ogniochronny do uszczelnienia przejść instalacyjnych 
ITB AT-15-9092/2013 

KDZ W/02/2013 
CZ ITB-2217/W 

Typ: mcr Multicollar       /  mcr Multiwrap 
  

Odporność ogniowa: 
EI 120 U/C  
wg EN 13501-2+A1:2010 

 
Numer seryjny: XXXXX/XXX/XXX/XX 

  
Rok 
produkcji: 

XXXX 
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Wersje wykonania_________________________________________________________________  
• Kołnierz - mcr Multicollar 
• Opaska – mcr Multiwrap 
 
UWAGA 
Opaska jest integraln ą częścią kołnierza mcr Multicollar, jednocze śnie zamontowana bez obejmy 
stalowej jest indywidualnym produktem o nazwie mcr Multiwrap. 
 
DOKUMENTY DOPUSZCZAJACE __________________________________________________  
• Aprobata Techniczna: ITB AT-15-9092/2013 
• Krajowa Deklaracja Zgodności: W/02/2013  
• Certyfikat zgodności: ITB-2217/W 

 

4.BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA URZĄDZENIA _____________________  
 
Budowa  ___________________________________________________________________________  
Kołnierz ogniochronny składa się z okrągłej kasety z nierdzewnej blachy stalowej gr. 0,7 mm (rys. 1a), 
wewnątrz której znajdują się warstwy uszczelek pęczniejących. Wkładem jest samoprzylepna, grafitowa 
uszczelka pęczniejąca o wymiarach 90 x 2,5 mm. Krotność zwojów uszczelki jest zależna od wymiarów 
zabezpieczanego elementu (Tablica 1, rys. 1b). 

 

 Rys. 1 a) Obejma kołnierza ogniochronnego mcr Mmulticollar 

 

Rys. 1 b) Kołnierz ogniochronny mcr Multicollar (budowa) 

 
Kołnierze mocowane są za pomocą strzemion mocujących zgodnie z rys 1a i 1 b (ilość uchwytów 
zgodnie z tablicą 1). Montaż kołnierzy na rurach z tworzyw sztucznych przechodzących przez ściany i 
stropy przedstawiono na rysunkach 2 ÷ 7.  
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Działanie  __________________________________________________________________________  
 
W przypadku pożaru materiał zabezpieczanej instalacji ulega stopieniu. Powstaje otwór w ścianie przez 
który pożar może przedostać się do strefy chronionej. Materiał pęczniejący umieszczony w kołnierzu lub 
opasce pod wpływem temperatury zwiększa swoją objętość i zaślepia otwór po wypalonej instalacji. 

  

5.OZNACZENIE _______________________________________________________  

 
mcr Multicollar / U / 200 / WZ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
mcr Multiwrap / D / 120 / FW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wersja wykonania: 
U - uniwersalny zestaw do przygotowania zabezpieczenia na budowie 
D - produkt zamawiany na określoną średnicę i sposób montażu 
 
Średnica zabezpieczanej rury – przy zabezpieczaniu wiązki rur należy podpaś średnicę odpowiadającą 
obwodowi wiązki rur. 
 
Sposób monta żu: 
 

 Na zewnątrz przegrody  Wewnątrz przegrody  
Ściana  WZ WW 
Strop  FZ FW 

 

sposób montażu 

średnica zabezpieczanej rury [mm] 

wersja wykonania 

typ zabezpieczenia 

sposób montażu 

średnica zabezpieczanej rury [mm] 

wersja wykonania 

typ zabezpieczenia 
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6.ZASTOSOWANIE ____________________________________________________  
 
6.1. ZASTOSOWANIE mcr Multicollar _________________ ___________________________  
 
Tablica 1.  Warunki techniczne stosowania kołnierzy ogniochronnych mcr Multicollar  

Tablica 1.1. Pojedyncze rury chronione kołnierzami w ścianie 

Poz. Średnica 
zewnętrzna 

rury - Dr 

Średnica 
zewnętrzna 

kołnierza - Dz 

Liczba zwojów 
materiału 

pęczniej ącego  

Grubo ść 
materiału 

pęczniej ącego  

Liczba 
otworów 

mocuj ących  
  [mm] [mm] [szt.] [mm] [szt. ] 
1 ≤ 32 Dr + 30 2 5 2 
2 32 < Ø ≤ 125 Dr + 30 4 10 4 
3 125 < Ø ≤ 200 Dr + 40 6*) 15 6 

*) w przypadku uszczelnień przejść montowanych wewnątrz ściany (rys 2b) stosuje się 7 zwojów 
materiału pęczniejącego zamiast 6. 

 

Tablica 1.2. Pojedyncze rury chronione kołnierzami w stropie 

Poz. Średnica 
zewnętrzna rury 

- Dr 

Średnica 
zewnętrzna 

kołnierza - Dz 

Liczba zwojów 
materiału 

pęczniej ącego  

Grubo ść 
materiału 

pęczniej ącego  

Liczba 
otworów 

mocuj ących  
  [mm] [mm] [szt. ] [mm] [szt. ] 
1 ≤ 32 Dr + 30 3 7,5 2 
2 32 < Ø ≤ 110 Dr + 40 6*) 15 4 
3 110 < Ø ≤ 200 Dr + 50 8 20 6 

*) w przypadku uszczelnień przejść rur z PP przechodzących przez strop średnica maksymalna 
rury wynosi Ø110 mm; w tym przypadku stosuje się 6 zwojów materiału pęczniejącego. 

 

Tablica 1.3. Przejście zbiorowe czterech rur chronione kołnierzami w ścianie 

Poz. Średnica 
zewnętrzna  

rur - Dr 

Średnica 
zewnętrzna 

kołnierza - Dz 

Liczba zwojów 
materiału 

pęczniej ącego  

Grubo ść 
materiału 

pęczniej ącego 

Liczba 
otworów 

mocuj ących 
  [mm] [mm] [szt. ] [mm] [szt. ] 
1 ≤ 4xØ32 Dr + 30 4 10 4 
2 4xØ32 ≤ 4xØ75 Dr + 40 6*) 10 6 

*) w przypadku uszczelnień przejść montowanych wewnątrz ściany (rys. 5b) stosuje się 7 zwojów 
uszczelki pęczniejącej zamiast 6. 

 

Tablica 1.4. Przejścia zbiorowe rur chronione kołnierzami w stropie 

Poz. Średnica 
zewnętrzna rury 

- Dr 

Średnica 
zewnętrzna 

kołnierza - Dz 

Liczba  zwojów 
materiału 

pęczniej ącego  

Grubo ść 
materiału 

pęczniej ącego  

Liczba 
otworów 

mocuj ących 
  [mm] [mm] [szt. ] [mm] [szt. ] 
1 ≤ 4xØ32 Dr + 30 6 15 4 
2 4xØ32 ≤ 4xØ75 Dr + 50 8 20 6 
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a) 
 

 

b) 

 
Rys. 2 Uszczelnienie przejścia rur z tworzyw sztucznych przez ścianę z płyt gipsowo-kartonowych typu F z 

wykorzystaniem kołnierzy ogniochronnych mcr Multicollar: a) zamontowanych na zewnątrz ściany kołkami 
stalowymi rozporowymi do płyt gipsowo kartonowych M6 lub szpilką M6 dokręcaną z obu stron ściany, b) 
zamontowanych do wewnątrz ściany. 

 

Rys. 3. Uszczelnienie przejścia rur z tworzyw sztucznych przez ścianę z cegły, betonu zwykłego lub betonu 
komórkowego, z wykorzystaniem kołnierzy ogniochronnych mcr Multicollar, zamontowanych na zewnątrz 
ściany kołkami stalowymi, rozporowymi do betonu M6x60. 

 

 
Rys. 4. Uszczelnienie przejścia rur z tworzyw sztucznych przez strop żelbetowy z wykorzystaniem kołnierzy 

ogniochronnych mcr Multicollar, zamontowanych na zewnątrz stropu kołkami stalowymi, rozporowymi do 
betonu M6x60. 
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Rys. 5 a) Uszczelnienie przejścia max 4 rur z tworzyw sztucznych przez ścianę z płyt gipsowo-kartonowych typu F 

z wykorzystaniem kołnierzy ogniochronnych mcr Multicollar, zamontowanych na zewnątrz ściany kołkami 
stalowymi rozporowymi do płyt gipsowo kartonowych M6 lub szpilką M6 dokręcaną z obu stron ściany. 

 

 
Rys. 5 b) Uszczelnienie przejścia max 4 rur z tworzyw sztucznych przez ścianę z płyt gipsowo-kartonowych typu F 

z wykorzystaniem kołnierzy ogniochronnych mcr Multicollar, zamontowanych wewnątrz ściany. 

 
Rys. 6. Uszczelnienie przejścia max 4 rur z tworzyw sztucznych przez ścianę z cegły, betonu zwykłego lub betonu 

komórkowego, z wykorzystaniem kołnierzy ogniochronnych mcr Multicollar, zamontowanych na zewnątrz 
ściany kołkami stalowymi, rozporowymi do betonu M6x60. 
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Rys. 7. Uszczelnienie przejścia max 4 rur z tworzyw sztucznych przez strop żelbetowy z wykorzystaniem kołnierzy 

ogniochronnych mcr Multicollar zamontowanych na zewnątrz stropu kołkami stalowymi, rozporowymi do 
betonu M6x60. 

 
6.2.  ZASTOSOWANIE OPASEK mcr Multiwrap ___________ _________________________  
 
Tablica 2. Warunki techniczne stosowania opasek ogniochronnych mcr Multiwrap 

 Tablica 2.1. Pojedyncze rury chronione opaskami w ścianie 

Poz. Średnica 
zewnętrzna rury - 

Dr 

Liczba zwojów materiału 
pęczniej ącego 

Grubo ść 
materiału 

pęczniej ącego 

Maksymalna 
średnica 
otworu 

  [mm] [szt. ] [mm] [mm] 
1 ≤ 32 2 5 Dr + 14 
2 32 < Ø ≤ 125 4 10 Dr + 28 
3 125 < Ø ≤ 200 7 15 Dr + 40 

Tablica 2.2. Pojedyncze rury chronione opaskami w stropie 

Poz. Średnica 
zewnętrzna rury - 

Dr 

Liczba zwojów materiału 
pęczniej ącego 

Grubo ść 
materiału 

pęczniej ącego 

Maksymalna 
średnica 
otworu 

  [mm] [szt. ] [mm] [mm] 
1 ≤ 32 3 7,5 Dr + 30 
2 32 < Ø ≤ 110 6 15 Dr + 40 
3 110 < Ø ≤ 200 8 20 Dr + 50 

 

Tablica 2.3. Przej ście zbiorowe  chronione opaskami w ścianie 

Poz. Średnica 
zewnętrzna  rur - 

Dr 

Liczba zwojów materiału 
pęczniej ącego 

Grubo ść 
materiału 

pęczniej ącego 

Maksymalna 
średnica 
otworu 

  [mm] [szt. ] [mm] [mm] 
1 ≤ 4xØ32 4 10 Dr + 35 
2 4xØ32 ≤ 4xØ75 7 18 Dr + 50 
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Rys. 8. Uszczelnienie przejścia rur z tworzyw sztucznych przez ścianę z cegły, betonu zwykłego lub betonu 

komórkowego, z wykorzystaniem opasek ogniochronnych mcr Multiwrap zamontowanych wewnątrz ściany. 
 

 

 
Rys. 9. Uszczelnienie przejścia rur z tworzyw sztucznych przez strop żelbetowy, z wykorzystaniem opasek 

ogniochronnych mcr Multiwrap zamontowanych wewnątrz stropu. 
 

 
Rys. 10. Uszczelnienie przejścia max 4 rur z tworzyw sztucznych przez ścianę z cegły, betonu zwykłego lub betonu 

komórkowego z wykorzystaniem opasek ogniochronnych mcr Multiwrap zamontowanych wewnątrz ściany. 
 

7.MONTAŻ URZĄDZENIA  ____________________________________________  
 
UWAGA 
Monta ż należy wykona ć zachowuj ąc przepisy BHP oraz zasady sztuki budowlanej. 
Podczas monta żu i wykonywania prac wyko ńczeniowych nale ży uwzgl ędni ć możliwo ść 
późniejszego dost ępu do oznaczenia urz ądzenia w celu identyfikacji wyrobu. 
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Tablica 3. Ilość materiału potrzebna na przygotowanie opaski mcr Multiwrap i kołnierza mcr Multicollar 

 
Sposób monta żu Średnica 

zewnętrzna rury 
/ zbioru rur 

Taśma stalowa 
- Ilość 

modułów* / 
długo ść 

Uszczelka 
pęczniej ąca  - Liczba 

zwojów x obwód / 
długo ść całkowita 

Liczba mocowa ń 
do ściany/stropu 
(ilo ść łączników) 

Średnica otworu 
w przegrodzie 

Zewnętrzna 
średnica 
kołnierza 

[nr. rysunku]  [mm ] [szt.] / [mm]  [szt.]x[mm] / [mm]  [szt.]  [mm]  [mm]  

 
Rys.2a; 

 
Rys. 3; 

 
Rys. 5a; 

 
Rys. 6; 

32 13 / 195 2x140 / 280 2 - 62 

40 17 / 255 4x180 / 720 4 - 72 

48 19 / 285 4x200 / 820 4 - 78 

55 20 / 300 4x220 / 900 4 - 85 

68 23 / 345 4x270 / 1070 4 - 98 

82 26 / 390 4x310 / 1240 4 - 112 

110 32 / 480 4x400 / 1600 4 - 140 

125 35 / 525 4x450 / 1780 4 - 155 

160 44 / 660 6x570 / 3430 6 - 200 

200 53 / 795 6x670 / 4000 6 - 240 
 

Rys. 2b; 
 

Rys. 5b; 

32 13 / 195 2x140 / 280 - 62 - 

40 17 / 255 4x180 / 720 - 80 - 

48 19 / 285 4x200 / 820 - 88 - 

55 20 / 300 4x220 / 900 - 95 - 

68 23 / 345 4x270 / 1070 - 108 - 

82 26 / 390 4x310 / 1240 - 122 - 

110 32 / 480 4x400 / 1600 - 150 - 

125 35 / 525 4x450 / 1780 - 165 - 

160 45 / 675 7x570 / 4000 - 210 - 

200 54 / 810 7x700 / 4940 - 250 - 
 

Rys. 4; 
 

Rys. 7; 

32 14 / 210 3x150 / 440 2 - 62 

40 19 / 285 6x200 / 1170 4 - 80 

48 21 / 315 6x220 / 1320 4 - 88 

55 22 / 330 6x240 / 1450 4 - 95 

68 25 / 375 6x280 / 1700 4 - 108 

82 28 / 420 6x330 / 1960 4 - 122 

110 34 / 510 6x410 / 2490 4 - 150 

125 39 / 585 8x480 / 3820 6 - 175 

160 46 / 690 8x580 / 4700 6 - 210 

200 55 / 825 8x700 / 5700 6 - 250 
 

Rys. 8; 
 

Rys. 10; 

32 - 2x140 / 280 - 62 - 

40 - 4x180 / 720 - 80 - 

48 - 4x200 / 820 - 88 - 

55 - 4x220 / 900 - 95 - 

68 - 4x270 / 1070 - 108 - 

82 - 4x310 / 1240 - 122 - 

110 - 4x400 / 1600 - 150 - 

125 - 4x450 / 1780 - 165 - 

160 - 7x570 / 4000 - 210 - 

200 - 7x700 / 4940 - 250 - 
 

Rys. 9; 
32 - 3x150 / 440 - 67 - 

40 - 6x200 / 1170 - 85 - 

48 - 6x220 / 1320 - 93 - 

55 - 6x240 / 1450 - 100 - 

68 - 6x280 / 1700 - 113 - 

82 - 6x330 / 1960 - 127 - 

110 - 6x410 / 2490 - 155 - 

125 - 8x480 / 3820 - 185 - 

160 - 8x280 / 4700 - 220 - 

200 - 8x700 / 5700 - 260 - 
*moduł – odległość pomiędzy perforacjami na taśmie stalowej (15mm) 
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7.1.  PRZEGLĄD PRZED MONTAŻEM ____________________________________________  
Każdy kołnierz jest skontrolowany przed zapakowaniem i transportem przez producenta. Po 
rozpakowaniu u odbiorcy należy dokonać oględzin wizualnych, czy nie nastąpiły ewentualne 
zdeformowania obudowy lub uszkodzenia podczas transportu. 
 
Zawartość kompletnego zestawu mcr Multicollar: 

• taśma nierdzewna 2,4 mb, 
• strzemiona 8 szt., 
• uszczelka pęczniejąca 90x2,5 mm, L=8 mb, 
• instrukcja montażu, 
• nożyk, 
• etykiety znamionowe, 
• opakowanie. 

 
Zawartość kompletnego zestawu mcr Multiwrap: 

• uszczelka pęczniejąca 90x2,5 mm, L=8 mb, 
• instrukcja montażu, 
• nożyk, 
• etykiety znamionowe, 
• opakowanie. 

 
7.2.  MONTAŻ KOŁNIERZY mcr Multicollar ________________________ ________________  
 

• Odczytać z tabeli 3 ilość zwojów uszczelki pęczniejącej dla średnicy rury i typu przegrody, na 
której ma być zamontowany kołnierz 

• Określoną ilość zwojów owinąć na rurze. Dosunąć zwój do ściany. 

 lub  
 

• Zagiąć haczyki na klamrach na kąt 90°. 

→  
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• Odczytać z tabeli 3 długość odpowiadającą zewnętrznej średnicy kołnierza dla danego 
przypadku. Odmierzyć miarką odpowiednią długość na taśmie stalowej. Ręcznie przeginając 
taśmę stalową na perforacji przełamać i oderwać potrzebny odcinek. 

 
 

• Owinąć taśmę stalową na rurze. Zapiąć taśmę klamrą, wsuwając haczyki na klamrach w 
perforacje na taśmie stalowej. 

→  

• Nasunąć taśmę nierdzewną na zwinięty materiał pęczniejący, 
• Zamocować kołnierz do ściany. Ilość łączników musi być zgodna z liczbą otworów mocujących 

podaną w tabeli 3. 

 
• Uzupełnić datę wykonania zabezpieczenia na etykiecie znamionowej. Nakleić etykietę na taśmie 

nierdzewnej. 
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7.3.  MONTAŻ OPASEK mcr Multiwrap _____________________________ ______________  

 
• Znaleźć w tabeli 3 średnicę zabezpieczanej rury i typ przegrody, w której ma być montowana 

opaska. Odczytać z tablicy 3 maksymalną średnicę otworu w przegrodzie oraz ilość zwojów 
uszczelki pęczniejącą dla danego przypadku. 

• Przygotować w przegrodzie otwór o średnicy równej wartości odczytanej z tabeli 3. 
• Owinąć rurę określoną ilością zwojów i odciąć pozostały materiał.  

 lub  
• Umieścić zwinięty materiał pęczniejący w przygotowanym otworze. 
• Wypełnić pozostałą przestrzeń otworu zaprawą. 

 
• Uzupełnić datę wykonania zabezpieczenia na 2 etykietach znamionowych. Nakleić etykiety na 

zabezpieczonej instalacji po obu stronach przegrody (ściany lub stropu). 
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8.WARUNKI TRANSPORTU I SKŁADOWANIA ________________________  
 

Kołnierze mcr Multicollar i opaski mcr Multiwrap na czas transportu i składowania są 
zabezpieczone opakowaniem kartonowym. Transport wyrobów może odbywać się dowolnymi środkami 
lokomocji, pod warunkiem zabezpieczenia przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych. Produkty 
powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia w czasie transportu. Po przetransportowaniu 
należy przeprowadzić wizualną kontrolę każdego kartonu. Nie wolno uderzać, ani upuszczać wyrobu.  
 Produkt powinien być składowany w pomieszczeniach zamkniętych, zapewniających ochronę 
przed działaniem zewnętrznych czynników atmosferycznych. W przypadku magazynowania na ziemi 
należy układać go na podkładkach zabezpieczających w celu ochrony przed uszkodzeniem.  
 

9.KONSERWACJA I SERWIS __________________________________________  
 

 W celu poprawnej i niezakłóconej pracy produku, powinien być on systematycznie sprawdzany. 
Producent wymaga dokonywania przeglądów serwisowych urządzenia raz na rok. Każdy przegląd 
powinien zostać zakończony stosownym protokołem i zostać wpisany w książkę serwisową budynku. 
Przegląd serwisowy powinien być przeprowadzony przez producenta lub firmę posiadającą stosowaną 
autoryzację na wykonywanie prac serwisowych i przeglądów, wydaną przez producenta. Po stronie 
administratora obiektu (zlecającego prace serwisowe lub prace wynikające z udzielonej gwarancji) 
spoczywa obowiązek udostępnienia pełnego frontu robót (np. zapewnienie swobody ruchu w przestrzeni 
potrzebnej do dokonania oględzin zamontowanego zabezpieczenia - demontaż sufitów podwieszonych i 
innych instalacji, jeśli uniemożliwiają swobodny dostęp do urządzenia, itd.). 
 

10.WARUNKI GWARANCJI ___________________________________________  
 

1. Producent zapewnia gwarancję na dostarczony wyrób przez 12 miesięcy od daty wystawienia 
faktury, chyba że okres gwarancji określony jest w odrębnej umowie. 

2. Ujawnione w okresie gwarancji wady, które uniemożliwiają poprawne działanie wyrobu, będą 
usunięte przez Producenta po pisemnym zgłoszeniu mu faktu, w terminie przez niego podanym po 
wizji lokalnej. Rozpoczęcie prac naprawczych nastąpi nie później niż po 4 dniach roboczych licząc od 
daty zgłoszenia. 

3. Warunkiem usunięcia ujawnionych w okresie gwarancji wad jest udostępnienie pełnego frontu robót.  
4. Gwarancja ulega przedłużeniu o okres od zgłoszenia wady do zakończenia naprawy gwarancyjnej. 
5. W przypadku stwierdzenia w wyrobie wad uniemożliwiających dalszą prawidłową eksploatację 

zabezpieczenia, producent wymieni wadliwy wyrób na pełnowartościowy bez konsekwencji 
finansowych dla nabywcy. 

6. Gwarancja nie obejmuje czynności wykonanych przez nabywcę/użytkownika, nie określonych w 
DTR. 

7. Producent jest zwolniony z gwarancji i wszelkich zobowiązań wynikających z gwarancji w przypadku, 
gdy: 
a) wyrób posiada uszkodzenia mechaniczne powstałe w wyniku : 

• niewłaściwego transportu, bądź rozładunku środkami własnymi nabywcy, 
• niewłaściwego montażu (niezgodnego z zapisami DTR oraz zasadami sztuki budowlanej) siłami 

własnymi nabywcy, 
• niewłaściwej eksploatacji wyrobu, niezgodnej z jego przeznaczeniem, 

b) powstaną wady w wyniku niewłaściwego przechowywania wyrobu, 
c) nabywca/użytkownik dokonał zmian konstrukcyjnych we własnym zakresie, 
d) powstaną wady w wyniku niezgodnej z DTR konserwację wyrobu, 
e) nastąpi usunięcie etykiety znamionowej wyrobu, 
f) nastąpi zerwanie lub uszkodzenie plomb gwarancyjnych umieszczonych na wyrobie, 
g) nie wykonano przeglądów okresowych urządzenia w terminach oraz zgodnie z zaleceniami 

producenta, 
h) nastąpiła samoczynna ekspansja materiału pęczniejącego w skutek przekroczenia dopuszczalnej 

temperatury pracy. 
8. Przy reklamacji wyrobu producent potrąca równowartość brakujących lub uszkodzonych z winy 

nabywcy/użytkownika elementów oraz koszt ich wymiany. 


