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AT-15-9233/2014 
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w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich 
wydawania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497), w wyniku postępowania aprobacyjnego dokonanego 
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08-557 Gdańsk, ul. Narwicka 6 
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Zestaw wyrobów systemu  
MCT BRATTBERG  

do uszczelniania przejść kablowych  

w zakresie i na zasadach określonych w Załączniku, który jest integralną częścią niniejszej 
Aprobaty Technicznej ITB. 
 
 
Termin ważności: 
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Załącznik: 
Postanowienia ogólne i techniczne 
 
 
 

Warszawa, 17 lutego 2014 r.  

D Y R E K T O R 
Instytutu Techniki Budowlanej 

Jan Bobrowicz 
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1. PRZEDMIOT  APROBATY 

 1.1. Postanowienia ogólne 

Przedmiotem niniejszej Aprobaty Technicznej ITB jest zestaw wyrobów systemu MCT 

BRATTBERG do uszczelniania przejść kablowych w przegrodach budowlanych. Wyroby są 

produkowane przez firmę MCT BRATTBERG AB, SE-371 92 Karlskrona, Szwecja, której 

upoważnionym przedstawicielem na terenie Polski jest firma AUTOMATIC SYSTEMS 

ENGINEERING Sp. z o. o., 08-557 Gdańsk, ul. Narwicka 6. 

Zestaw wyrobów systemu MCT BRATTBERG składa się z: 

1) ram prostokątnych typu RGB: 

a) jednootworowych RGB-2, RGB-4, RGB-6 i RGB-8,  

b) wielootworowych, będących wielokrotnością ram jednootworowych, 

wg p. 1.2.1, 

2) ram okrągłych typu RGP: RGP 50-30, RGP 50-20, RGP 70, RGP 100, RGP 125,  

RGP 150 i RGP 200, wg p. 1.2.2, 

3) modułów: 

a) wypełniających: standardowych i typu „K”, 

b) uszczelniających, dopasowanych: standardowych i typu „K”, 

c) uzupełniających „U” (tzw. wkładek redukcyjnych),  

d) uszczelniających, elastycznych typu Addblock,  

wg p. 1.2.3, 

4) przekładek stabilizujących Stayplate, wg p. 1.2.4, 

5) urządzeń kompresujących:  

a) typu PTG 120,  

b) typu STG-1 z płytą kompresującą, 

wg p. 1.2.4. 

Wymagane właściwości techniczne wyrobów wchodzących w skład zestawu wyrobów 

systemu MCT BRATTBERG do uszczelniania przejść kablowych, podano w p. 3. 

1.2. Opis wyrobów wchodzących w skład zestawu systemu MCT BRATTBERG 

1.2.1. Ramy prostokątne typu RGB. Ramy prostokątne typu RGB występują jako ramy 

jednootworowe (wg rys. 1, 2, 3 i 4) i wielootworowe (wg rys. 5, 6, 7, 8 i 9). Ramy wykonane 

są z kątowników i płaskowników ze stali konstrukcyjnej, niestopowej, gatunku 1.0045  
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wg normy PN-EN 10025-2:2002, ocynkowanych metodą zanurzeniową warstwą cynku  

o grubości co najmniej 70 μm, wg normy PN-EN ISO 1461:2011, lub ze stali nierdzewnej, 

kwasoodpornej gatunku 1.4404 wg normy PN-EN 10088-2:2007.  

Ramy jednootworowe występują w czterech rozmiarach i są oznakowane symbolami: 

RGB 2, RGB 4, RGB 6 i RGB 8. Szerokość ram w każdym przypadku jest taka sama, 

zmienia się tylko wysokość ram wg poniższego rysunku. Głębokość ram wynosi 60 mm, 

szerokość kołnierza 60 mm. 

 
 

Ramy prostokątne, jednootworowe typu RGB 

Ramy wielootworowe są wielokrotnością ram jednootworowych. Powstają przez 

rozbudowanie ramy jednootworowej, w poziomie (na szerokości), pionie (na wysokości) lub 

poziomie i pionie za pomocą stalowych płaskowników dzielących o grubości 10 mm, wg 

poniższego rysunku.  

 
a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 

 

Ramy prostokątne, wielootworowe typu RGB 

Rozbudowywanie ramy w poziomie (na szerokości) oznaczane jest przez  

„x liczba kolumn”, np. RGB-6 x 4 oznacza ramę z 4 otworami o rozmiarze 6, usytuowanymi  

w poziomie − rysunek a).  
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Rozbudowywanie ramy w pionie (na wysokości) oznaczane jest przez „+ rozmiar 

/rozmiary otworów ramy”, przy czym jako pierwszy rozmiar podawany jest rozmiar otworu 

umieszczonego najniżej, np. RGB-6+6 oznacza ramę z 2 sąsiadującymi w pionie otworami  

o rozmiarze 6 − rysunek b), a RGB-6+4+2 oznacza ramę z ułożonymi w pionie otworami,  

o rozmiarach kolejno 6, 4 i 2 − rysunek c).  

1.2.2. Ramy okrągłe typu RGP. Aprobata obejmuje następujące odmiany okrągłych 

ram typu RGP:  

a) RGP 50-30, wg rys. 10, 

b) RGP 50-20, RGP 70 i RGP 100, wg rys. 11, 

c) RGP 125, RGP 150 i RGP 200, wg rys. 12, 

Ramy okrągłe typu RGP składają się z: 

1) korpusu, 

2) płyt kompresujących: przedniej i tylnej, 

3) śrub mocujących z nakrętkami.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ramy okrągłe typu RGP 

 

Korpus ramy typu RGP wykonany jest z materiału gumowego o nazwie LYCRON na 

bazie EPDM, modyfikowanego siarką, o gęstości co najmniej 1583 kg/m3. W korpusie znajdują 

się kanały na śruby. Ramy wyposażone są: 

 w przypadku RGP 50-30 – w cztery śruby i jednoczęściowe płyty kompresujące, 

 w przypadku RGP 50-20, RGP 70 i RGP 100 – w cztery śruby i dwuczęściowe płyty 

kompresujące, 

 w przypadku RGP 125, RGP 150 i RGP 200 – w osiem śrub i czteroczęściowe płyty 

kompresujące. 

Płyty kompresujące są wykonane ze stali konstrukcyjnej, niestopowej, gatunku 

S235JR (1.0045) wg normy PN-EN 10025-2:2002 i są ocynkowane metodą zanurzeniową 

warstwą cynku o grubości co najmniej 70 μm, wg normy PN-EN ISO 1461:2011, lub ze stali 

nierdzewnej, kwasoodpornej gatunku 1.4404 wg normy PN-EN 10088-2:2007.  
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 Śruby i nakrętki M6, M8, M10, M12 są wykonane ze stali nierdzewnej gatunku 1.4401 

lub 1.4404 wg normy PN-EN 10088-1:2007 i powinny spełniać wymagania normy PN-EN 

ISO 3506-1:2009. 

 1.2.3. Moduły wypełniające i uszczelniające. Występują następujące typy 

modułów: 

a) moduły wypełniające w postaci pełnego prostopadłościanu: standardowe o długości  

L = 60 mm i typu „K” o długości 15, 20 i 30 mm (stosowane w ramach typu RGP 50-30), 

wg rys. 13, 

b) moduły uszczelniające, dopasowane, w postaci prostopadłościanu składającego się  

z połówek, z kołowym otworem o średnicy dostosowanej do średnicy kabla: standardowe 

o długości L = 60 mm i typu „K” o długości 15, 20 i 30 mm (stosowane w ramach typu 

RGP 50-30), wg rys. 14. 

 

  a)      b) 

 

Moduły standardowe i typu „K”: a)  wypełniające;  b)  uszczelniające, dopasowane 

 

c) moduły uzupełniające „U” (tzw. wkładki redukcyjne), wg rys. 15; przeznaczone do 

zmniejszenia otworu ramy typu RGB,  

d) moduły uszczelniające, elastyczne typu Addblock, wg rys. 16.  

Moduły uszczelniające, dopasowane: standardowe i typu „K” są przeznaczone do 

uszczelniania kabli izolowanych. Moduły wypełniające są przeznaczone do wypełniania wolnych 

przestrzeni w ramie, które nie zostały wypełnione modułami uszczelniającymi. 

Moduły uszczelniające, elastyczne typu Addblock składają się z dwóch połówek 

modułu głównego z listkami o różnych grubościach, przeznaczonymi do dopasowywania 
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otworu modułu do średnicy uszczelnianego kabla. Listki umożliwiają zastosowanie jednego 

modułu do uszczelnienia kilku kabli, o różnych średnicach. Na grzbietach listków znajdują się 

specjalne karby, które umieszczone w rowkach modułu głównego zapobiegają wysunięciu 

się listka. Asortyment modułów uszczelniających typu Addblock obejmuje 11 typorozmiarów, 

umożliwiających uszczelnienie kabli o średnicy od 3,5 do 66 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elastyczne moduły uszczelniające typu Addblock 

Moduły uszczelniające, elastyczne typu Addblock wykonane są z materiału gumowego o 

nazwie LYCRON na bazie EPDM, modyfikowanego siarką, o gęstości co najmniej 1583 kg/m3. 

1.2.3. Przekładki stabilizujące Stayplate. Przekładki stabilizujące Stayplate 120 

(rys. 17) są wykonane z blachy o grubości 0,5 mm, ze stali niskowęglowej, ocynkowanej 

ogniowo w sposób ciągły, gatunku DX51D+Z275 wg norm PN-EN 10346:2011 i PN-EN 

10143:2008 lub z blachy ze stali odpornej na korozję gatunku 1.4404, wg normy PN-EN 

10088-2:2007. 

 

 

 

 

 

 

Przekładka stabilizująca Stayplate 
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Przekładki stabilizujące Stayplate 120 są umieszczane poziomo w ramach 

prostokątnych, pomiędzy rzędami modułów uszczelniających. Ich zadaniem jest 

uniemożliwienie wysuwania się modułów poza ramę. 

1.2.4. Urządzenia kompresujące. Urządzenia kompresujące typu PTG 120 (rys. 18) 

lub typu STG-1 (rys. 19) z płytą kompresującą (rys. 20) są stosowane w ramie prostokątnej 

typu RGB przejścia kablowego w celu zamknięcia i uszczelnienia przejścia.  

 

a)       b) 

 

 

 

 

 

 

Urządzenia kompresujące:  

a)  typu PTG 120;  b)  typu STG-1 z płytą kompresującą  

  

 Urządzenia kompresujące PTG 120 i STG-1 wykonane są z materiału LYCRON oraz 

elementów stalowych wykonanych ze stali konstrukcyjnej, niestopowej gatunku S235JR 

(1.0045) wg normy PN-EN 10025-2:2002, ocynkowanych metodą zanurzeniową warstwą 

cynku o grubości co najmniej 70 μm wg normy PN-EN ISO 1461:2011, albo ze stali 

nierdzewnej, kwasoodpornej gatunku 1.4404 wg normy PN-EN 10088-2:2007. Płyta 

kompresująca, która stosowana jest razem z urządzeniem kompresującym STG-1, 

wykonana jest z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym. 

2. PRZEZNACZENIE,  ZAKRES  I  WARUNKI  STOSOWANIA 

 2.1. Przeznaczenie i zakres stosowania  

 2.1.1. Przeznaczenie i zakres stosowania zestawu wyrobów systemu MCT 

BRATTBERG z zastosowaniem ram prostokątnych typu RGB. Zestaw wyrobów systemu 

MCT BRATTBERG z zastosowaniem ram prostokątnych typu RGB jest przeznaczony do 

uszczelniania przejść wszystkich typów kabli powszechnie stosowanych w budownictwie  

w Europie o średnicy od 3,5 ÷ do 66 mm, z wyjątkiem ciasnych wiązek kablowych, 

falowodów i kabli niepowlekanych (drutów). Może być stosowany w: 
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 ścianach betonowych, żelbetowych, murowanych z bloczków z betonu komórkowego, 

cegły pełnej, cegły dziurawki (sitówki, kratówki), o gęstości co najmniej 550 kg/m3  

i grubości co najmniej 150 mm (rys. 21), 

 ścianach lekkich z okładzinami z płyt gipsowo-kartonowych, o klasie odporności 

ogniowej równej klasie odporności ogniowej przejścia, o grubości co najmniej 97 mm 

(rys. 22), 

 stropach żelbetowych o gęstości co najmniej 900 kg/m3 i grubości co najmniej 200 mm 

(rys. 23). 

Klasyfikację ogniową przejść kablowych, uszczelnionych zestawem wyrobów systemu 

MCT BRATTBERG z zastosowaniem ram prostokątnych typu RGB, wg normy PN-EN 13501-

2+A1:2010, podano w tablicy 1. 

Tablica 1 

Klasyfikacja ogniowa przejść kablowych uszczelnionych zestawem wyrobów systemu  
MCT BRATTBERG z zastosowaniem ram prostokątnych typu RGB 

Poz.  Rodzaj przegrody 

Wymagana 
grubość 

przegrody, 
mm  

Sposób uszczelnienia 
przejścia 

Kierunek 
oddziaływania 

ognia 

Klasa 
odporności 
ogniowej 
przejścia  

1 2 3 4 5 6 

1 

Ściany betonowe, 
żelbetowe, murowane 
z bloczków z betonu 
komórkowego, cegły 
pełnej, cegły dziurawki 

≥ 150 

Rys. 21, A), p. 2.2.2 

Przy 
oddziaływaniu 

ognia od dowolnej 
strony przejścia  

EI 60/E 120 

2 

Rys. 21, A), p. 2.2.2 

Przy 
oddziaływaniu 

ognia od strony 
ramy RGB 

EI 90/E 120 

3 

Rys. 21, B), p. 2.2.2 

Przy 
oddziaływaniu 

ognia od dowolnej 
strony przejścia 

EI 45/E 120 

4 

Rys. 21, B), p. 2.2.2 

Przy 
oddziaływaniu 

ognia od strony 
osłony blaszanej, 
wypełnionej wełną 

mineralną 

EI 60/E 120 

5 

Ściany lekkie  
z okładzinami z płyt 
gipsowo-kartonowych  

≥ 97 Rys. 22, p. 2.2.2 

Przy 
oddziaływaniu 

ognia od dowolnej 
strony przejścia 

EI 45/E 120 

6 Przy 
oddziaływaniu 

ognia od strony 
ramy RGB  

EI 120 

7 Stropy żelbetowe  
i murowane z bloczków 
z betonu komórkowego 

≥ 200 
Rys. 23 A), p. 2.2.2 Przy 

oddziaływaniu 
ognia od dołu 

stropu 

EI 120 

8 Rys. 23 B), p. 2.2.2 EI 45/E 120 



 AT-15-9233/2014 10/50 
® 

2.1.2. Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania zestawu wyrobów systemu 

MCT BRATTBERG z zastosowaniem ram okrągłych typu RGP. Zestaw wyrobów systemu 

MCT BRATTBERG z zastosowaniem ram okrągłych typu RGP jest przeznaczony do 

uszczelniania przejść wszystkich typów kabli powszechnie stosowanych w budownictwie  

w Europie o średnicy nie większej niż 66 mm, z wyjątkiem ciasnych wiązek kablowych, 

falowodów i kabli niepowlekanych (drutów). Może być stosowany w: 

 ścianach betonowych, żelbetowych, murowanych z bloczków z betonu komórkowego, 

cegły pełnej, cegły dziurawki (sitówki, kratówki), o gęstości co najmniej 550 kg/m3  

i grubości min. 150 mm (rys. 24), 

 ścianach lekkich z okładzinami z płyt gipsowo-kartonowych, o klasie co najmniej EI 120 

odporności ogniowej, o grubości co najmniej 97 mm (rys. 25), 

 stropach murowanych z bloczków z betonu komórkowego o gęstości co najmniej  

550 kg/m3 i stropach żelbetowych, o grubości co najmniej 200 mm (rys. 26). 

Klasyfikację ogniową przejść kablowych, uszczelnionych zestawem wyrobów systemu 

MCT BRATTBERG z zastosowaniem ram okrągłych typu RGP, wg normy PN-EN 13501-

2+A1:2010, podano w tablicy 2. 

Tablica 2 

Klasyfikacja ogniowa przejść kablowych uszczelnionych zestawem wyrobów systemu  
MCT BRATTBERG z zastosowaniem ram okrągłych typu RGP 

Poz.  Rodzaj przegrody 

Wymagana 
grubość 

przegrody, 
mm  

Sposób uszczelnienia 
przejścia 

Kierunek 
oddziaływania 

ognia 

Klasa 
odporności 
ogniowej 
przejścia  

1 2 3 4 5 6 

1 

Ściany betonowe, 
żelbetowe, murowane 
z bloczków z betonu 
komórkowego, cegły 
pełnej, cegły dziurawki 

≥ 150 

Rys. 24, A), p. 2.2.3 

Przy 
oddziaływaniu 

ognia od strony 
ramy RGB 

EI 120 

2 

Rys. 24, A), p. 2.2.3 

Przy 
oddziaływaniu 

ognia od dowolnej 
strony przejścia 

EI 90/E 120 

3 

Rys. 24, B), p. 2.2.3 

Przy 
oddziaływaniu 

ognia od dowolnej 
strony przejścia 

EI 120 

4 Ściany lekkie  
z okładzinami z płyt 
gipsowo-kartonowych  

≥ 97 
Rys. 25 A), p. 2.2.3 Przy 

oddziaływaniu 
ognia od dowolnej 
strony przejścia 

EI 120 
5 Rys. 25 B), p. 2.2.3 

6 Stropy żelbetowe  
i murowane z bloczków 
z betonu komórkowego 

≥ 200 
Rys. 26 A), p. 2.2.3 Przy 

oddziaływaniu 
ognia od dołu 

stropu 

EI 120 
7 Rys. 26 B), p. 2.2.3 
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 2.2. Warunki stosowania.  

 2.2.1. Postanowienia ogólne. Uszczelnienia przejść kablowych przez przegrody 

budowlane wyrobami wchodzącymi w skład zestawu systemu MCT BRATTBERG powinny 

być wykonywane zgodnie z dokumentacją techniczną opracowaną dla określonego obiektu, 

uwzględniającą wymagania przepisów 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) oraz niniejszej Aprobaty Technicznej ITB.  

 Uszczelnienia powinny być wykonywane przez firmy przeszkolone przez Wnioskodawcę 

Aprobaty lub jego upoważnionego przedstawiciela w zakresie warunków i technologii 

wykonywania uszczelnień, właściwości technicznych wyrobów oraz kontroli wykonanych prac. 

 Informacja o wykonanym uszczelnieniu kablowym powinna być wpisana do dziennika 

budowy. Treść tej informacji powinna zawierać, co najmniej: 

– nazwę uszczelnienia według niniejszej Aprobaty Technicznej ITB, 

– klasę odporności ogniowej uszczelnienia, 

– nazwę firmy wykonującej uszczelnienie ogniochronne, 

– datę wykonania uszczelnienia ogniochronnego. 

 2.2.2. Warunki stosowania zestawu wyrobów systemu MCT BRATTBERG  

z zastosowaniem ram prostokątnych typu RGB. Zasady wykonywania przejścia kablowego  

z zastosowaniem ram prostokątnych typu RGB przedstawia poniższy rysunek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zasady wykonywania przejścia kablowego z zastosowaniem  
ram prostokątnych typu RGB 
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Podczas uszczelniania przejścia wykonuje się następujące prace:  

1) W otworze stropu lub ściany montuje się ramę RGB:  

a) w przypadku ram montowanych od strony przeciwnej do osłony blaszanej, wg  

poz. 4) oraz rys. 21 A) i 23 B) – ramę przymocowuje się do przegrody za pomocą 

stalowych wkrętów Ø 5 x 25 mm, rozmieszczonych w rozstawie co najmniej  

120 mm, przy czym pierwszy punkt mocowania powinien znajdować się w odległości 

co najmniej 15 mm od naroża kołnierza ramy, 

b) w przypadku ram montowanych od strony osłony blaszanej, wg poz. 4) oraz  

rys. 21 B) i 23 A) – ramę wmurowuje się w otwór w przegrodzie, którego wymiary 

od strony płaszczyzny kołnierza powinny być o 10 mm większe od wymiarów 

otworu ramy, wg poniższego rysunku. 

 

 
 

Zasady montowania ram typu RGB od strony osłony blaszanej 

1 – szczegół kołnierza ramy typu RGB;  2 –  przekładka stabilizująca Stayplate 

 

2) Przez odpowiednie moduły uszczelniające ułożone w otworze/otworach ramy RGB 

przeprowadza się kable. Wolne miejsca uzupełnia się modułami wypełniającymi. 

Pomiędzy rzędami modułów układa się przekładki stabilizujące Stayplate. Przejście 

kablowe zamyka się i uszczelnia za pomocą urządzenia kompresującego typu PTG 

120 lub typu STG-1 z płytą kompresującą. 

3) W otworze stropu lub ściany przymocowuje się prostokątną, dwuczęściową, otwieraną 

osłonę, wykonaną z blachy stalowej ocynkowanej lub ze stali nierdzewnej, o grubości 

0,5 mm, o szerokości i długości o co najmniej 60 mm większych od wymiarów ramy 

RGB, zamontowanej w otworze przejścia, o wysokości (głębokości) co najmniej  
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150 mm i szerokości kołnierza co najmniej 55 mm; mocowanie powinno być 

wykonywane za pomocą stalowych wkrętów min. Ø 5 x 25 mm, rozmieszczonych  

w rozstawie nie większym niż. 120 mm, przy czym pierwszy punkt mocowania 

powinien znajdować się w odległości nie większej niż 15 mm od naroża kołnierza 

osłony. Osłona blaszana powinna być usytuowana: 

 w przypadku ściany murowanej, betonowej lub żelbetowej albo stropu − po 

stronie ramy typu RGB, wg rys. 21 A) i 23 B), lub po stronie przeciwnej do ramy, 

wg rys. 21 B) i 23 A),  

 w przypadku ściany lekkiej z okładzinami z płyt gipsowo-kartonowych − po stronie 

przeciwnej do ramy RGB, wg rys. 22. 

4) Osłonę blaszaną, pomiędzy kablami, wypełnia się szczelnie wełną mineralną  

o gęstości co najmniej 110 kg/m3. 

2.2.3. Warunki stosowania zestawu wyrobów systemu MCT BRATTBERG  

z zastosowaniem ram okrągłych typu RGP. Zasady wykonywania przejścia kablowego  

z zastosowaniem ram prostokątnych typu RGP przedstawia poniższy rysunek.  

 

 

 

 

 

 

 

Zasady wykonywania przejścia kablowego  
z zastosowaniem ramy typu RGP i tulei stalowej 

Podczas uszczelniania przejścia wykonuje się następujące prace:  

1) Ramę typu RGP umieszcza się: 

a) bezpośrednio w otworze przegrody: 

 w przypadku ramy RGP 50-20, RGP 50-30, RGP 70, RGP 100, RGP 125, 

RGP 150 lub RGP 200, montowanej w ścianie murowanej, betonowej lub 

żelbetowej oraz w stropie murowanym lub żelbetowym, wg rys. 24, A) i B) oraz 

rys. 26 A) i B),  

 w przypadku ramy RGP 50-20, RGP 50-30, RGP 70 lub RGP 100, montowanej  

w ścianie lekkiej z okładzinami z płyt gipsowo-kartonowych, wg rys. 25, B), 

b) w tulei, umieszczonej w otworze ściany lekkiej z okładzinami z płyt gipsowo-

kartonowych, w przypadku ramy RGP 125, RGP 150 lub RGP 200, wg rys. 25, A); 

tuleje powinny być wykonane ze stali nierdzewnej lub ze stali konstrukcyjnej 
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niestopowej, ocynkowanej; grubość ścianki tulei powinna wynosić co najmniej  

8 mm, wysokość (głębokość) co najmniej 73 mm, szerokość kołnierza co najmniej 

45 mm; średnica wewnętrzna tulei stalowej powinna wynosić: 

 127 mm dla ramy RGP 125,  

 152 mm dla ramy RGP 150,  

 202 mm dla ramy RGP 200; 

tuleje stalowe powinny być mocowane do ściany za pomocą 6 wkrętów stalowych co 

najmniej Ø 9 x 50 mm, równomiernie rozmieszczonych.  

2) Kabel lub kable przeprowadza się przez moduły uszczelniające umieszczone w otworze 

ramy. Wolne miejsca uzupełnia się modułami wypełniającymi. 

3) W otworze stropu lub ściany przymocowuje się do przegrody dwuczęściową, 

otwieraną, okrągłą osłonę, wykonaną z blachy stalowej, ocynkowanej lub ze stali 

nierdzewnej, o grubości 0,5 mm, o wysokości (głębokości) co najmniej 150 mm, 

szerokości kołnierza co najmniej 30 mm i średnicy wg tablicy 3; mocowanie powinno być 

wykonane za pomocą równomiernie rozmieszczonych stalowych wkrętów co najmniej  

Ø 5 x 25 mm, wg tablicy 3.  

Tablica 3 
Średnica okrągłej osłony blaszanej 

Poz. 
Odmiana ramy  

typu RGP 
Średnica wewnętrzna  

okrągłej osłony blaszanej, mm 

Liczba mocowań  
okrągłej osłony 
blaszanej, szt. 

1 2 3 4 

1 50-20 120 4 
2 50-30 120 4 
3 70 140 4 
4 100 170 5 
5 125 195 5 
6 150 220 5 
7 200 270 5 

Osłona blaszana powinna być usytuowana: 

 w przypadku ściany murowanej, betonowej lub żelbetowej albo stropu − po 

stronie ramy RGP, wg rys. 24 A) i 26 B), lub po stronie przeciwnej do ramy RGP, 

wg rys. 24 B) i 26 A),  

 w przypadku ściany lekkiej z okładzinami z płyt gipsowo-kartonowych − po stronie 

przeciwnej do ramy RGB, wg rys 25. 

3) Osłonę blaszaną, pomiędzy kablami, wypełnia się szczelnie wełną mineralną  

o gęstości co najmniej 110 kg/m3.  
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3.  WŁAŚCIWOŚCI  TECHNICZNE.  WYMAGANIA 

3.1. Wyroby wchodzące w skład zestawu 

3.1.1. Surowce i składniki. Surowce i składniki stosowane do wykonania wyrobów 

objętych Aprobatą powinny być zgodne z opisem w p. 1. 

3.1.2. Wygląd zewnętrzny. Wygląd zewnętrzny wyrobów objętych Aprobatą powinien 

być zgodny z opisem podanym w p. 1.  

3.1.3. Kształt i wymiary. Kształt i wymiary wyrobów objętych Aprobatą powinny być 

zgodne z rys. 1 ÷ 20.  

3.2. Przejścia kablowe uszczelnione zestawem wyrobów systemu MCT 

BRATTBERG – odporność ogniowa 

 Przejścia kablowe uszczelnione zestawem wyrobów systemu MCT BRATTBERG 

zgodnie z wymaganiami niniejszej Aprobaty i poddane sprawdzeniu według p. 5.6.4, powinny 

spełniać kryteria odporności ogniowej wg normy PN-EN 13501-2+A1:2010, dla klas odporności 

ogniowej podanych w tablicy 1 lub 2. 

4.  PAKOWANIE,  PRZECHOWYWANIE  I  TRANSPORT 

4.1. Pakowanie 

Wyroby, objęte niniejszą Aprobatą, powinny być dostarczane w oryginalnych 

opakowaniach Producenta, zabezpieczających je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.  

Do każdego opakowania powinna być dołączona informacja, zawierająca co najmniej 

następujące dane:  

– nazwę i typ wyrobu według niniejszej Aprobaty Technicznej ITB, 

– nazwę i adres Producenta, 

– datę produkcji lub numer partii produkcyjnej, 

– przeznaczenie i warunki stosowania, 

– warunki przechowywania, 

– numer Aprobaty Technicznej ITB AT-15-9233/2014, 

– nazwę jednostki certyfikującej, która brała udział w ocenie zgodności, 
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– nr 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, z późniejszymi zmianami). 

Ponadto, jeżeli z odrębnych przepisów wynika obowiązek oznakowania wyrobu na 

podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie 

oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz 

niektórych mieszanin (Dz. U. z 2012 r., poz. 445) oraz dołączania informacji określającej 

zagrożenia dla zdrowia lub życia, wynikające z karty charakterystyki na podstawie 

rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (ze zmianami) Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów 

(REACH), do wyrobu powinna być dołączona dokumentacja w odpowiedniej formie, zawierająca 

wymagane przez przepisy prawne oznakowania i informacje. 

4.2. Przechowywanie 

Wyroby objęte niniejszą Aprobatą powinny być przechowywane w sposób 

zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, zalecany przez Producenta. 

4.3. Transport 

Wyroby objęte niniejszą Aprobatą powinny być przewożone w sposób zabezpieczający je 

przed uszkodzeniem i zniszczeniem, zalecany przez Producenta. 

5.  OCENA  ZGODNOŚCI 

5.1. Zasady ogólne 

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 p. 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) zestaw 

wyrobów, którego dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna ITB, może być wprowadzany do 

obrotu i stosowany przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym jego 

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

krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT-15-9233/2014 i oznakował wyroby 

znakiem budowlanym, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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Zgodnie 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, z późniejszymi zmianami) oceny 

zgodności zestawu wyrobów systemu MCT BRATTBERG z Aprobatą Techniczną ITB AT-15-

9233/2014 dokonuje producent (lub jego upoważniony przedstawiciel) mający siedzibę na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosując system 1. 

W przypadku systemu 1 oceny zgodności, Producent może wystawić krajową 

deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT-15-9233/2014, jeżeli akredytowana 

jednostka certyfikująca wydała certyfikat zgodności na podstawie: 

a) zadania producenta: 

– zakładowej kontroli produkcji, 

– uzupełniających badań gotowych wyrobów (próbek) pobranych w zakładzie 

produkcyjnym, prowadzonych przez producenta, zgodnie z ustalonym programem 

badań, obejmującym badania określone w p. 5.4.3. 

b) zadania akredytowanej jednostki: 

– wstępnego badania typu, 

– wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji, 

– ciągłego nadzoru, oceny i akceptacji zakładowej kontroli produkcji. 

 5.2. Wstępne badanie typu 

Wstępne badanie typu jest badaniem potwierdzającym wymagane właściwości 

techniczno – użytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem zestawu wyrobów do obrotu. 

Wstępne badanie typu obejmuje klasy odporności ogniowej przejść kablowych 

uszczelnionych zestawem wyrobów systemu MCT BRATTBERG. 

Badania, które w postępowaniu aprobacyjnym były podstawą do ustalenia 

właściwości techniczno - użytkowych zestawu wyrobów, stanowią wstępne badanie typu  

w ocenie zgodności. 

5.2. Zakładowa kontrola produkcji 

Zakładowa kontrola produkcji obejmuje: 

a) specyfikację i sprawdzanie surowców i składników, 

b) kontrolę i badania w procesie wytwarzania oraz badania gotowych wyrobów (p. 5.4.2), 

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 wyroby są zgodne z Aprobatą Techniczną 
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ITB AT-15-9233/2014. Wyniki kontroli produkcji powinny być systematycznie rejestrowane. 

Zapisy rejestru powinny potwierdzać, że wyroby spełniają kryteria oceny zgodności. 

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

być w pełni możliwe do identyfikacji i odtworzenia. 

5.4. Badania gotowych wyrobów 

 5.4.1. Program badań. Program badań obejmuje: 

a) badania bieżące, 

b) badania uzupełniające. 

5.4.2. Badania bieżące. Badania bieżące obejmują sprawdzenie: 

a) wyglądu zewnętrznego, 

b) kształtu i wymiarów. 

5.4.3. Badania uzupełniające. Badania uzupełniające obejmują sprawdzenie 

odporności ogniowej wybranego przejścia kablowego uszczelnionego zestawem wyrobów 

systemu MCT BRATTBERG z zastosowaniem ramy RGB i ramy RGP. 

 5.5. Częstotliwość badań  

 Badania bieżące powinny być wykonywane 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 uzupełniające powinny być wykonywane nie rzadziej niż raz na trzy lata. 

 5.6. Metody badań 

 5.6.1. Badanie wyglądu zewnętrznego. Wygląd zewnętrzny należy ocenić wizualnie  

w świetle dziennym. 

 5.6.2. Badanie wymiarów. Wymiary należy ocenić za pomocą urządzeń pomiarowych, 

umożliwiających dokonanie pomiaru z właściwą dokładnością.  

 5.6.3. Badanie odporności ogniowej. Odporność ogniową przejścia kablowego, 

uszczelnionego zestawem wyrobów systemu MCT BRATTBERG zgodnie z wymaganiami 

niniejszej Aprobaty Technicznej ITB, należy sprawdzić wg norm PN-EN 1363-1:2012 i PN-EN 

1366-3:2010.  

5.7. Pobieranie próbek do badań 

 Próbki do badań należy pobierać losowo, zgodnie z normą PN-N-03010:1983.  
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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-15-9233/2014 jest dokumentem stwierdzającym 

przydatność zestawu wyrobów systemu MCT BRATTBERG do uszczelniania przejść 

kablowych 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) zestaw wyrobów, którego dotyczy 

niniejsza Aprobata Techniczna ITB, może być wprowadzany do obrotu i stosowany przy 

wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym, 

jeżeli producent dokonał oceny zgodności, wydał krajową deklarację zgodności z Aprobatą 

Techniczną ITB AT-15-9233/2014 i oznakował wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

 6.2. Aprobata Techniczna ITB nie narusza uprawnień wynikających z przepisów  

o ochronie własności przemysłowej, a w szczególności ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – 

Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz.1410, z późniejszymi 

zmianami). Zapewnienie tych uprawnień należy do obowiązków korzystających z niniejszej 

Aprobaty Technicznej ITB. 

 6.3. ITB wydając Aprobatę Techniczną nie bierze odpowiedzialności za ewentualne 

naruszenie praw wyłącznych i nabytych. 

 6.4. Aprobata Techniczna ITB nie zwalnia producenta wyrobów wchodzących w skład 

zestawu wyrobów systemu MCT BRATTBERG do uszczelniania przejść kablowych od 

odpowiedzialności za właściwą jakość tych wyrobów oraz wykonawców robót budowlanych od 

odpowiedzialności za właściwe ich zastosowanie. 

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

z wprowadzaniem do obrotu i stosowaniem w budownictwie zestawu wyrobów systemu MCT 

BRATTBERG do uszczelniania przejść kablowych należy zamieszczać informację o udzielonej 

temu zestawowi Aprobacie Technicznej ITB AT-15-9233/2014.  
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7.  TERMIN  WAŻNOŚCI 

 Aprobata Techniczna ITB AT-15-9233/2014 jest ważna do 17 lutego 2019 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.  

K O N I E C  

 
 
 
 

INFORMACJE DODATKOWE 

 Normy i dokumenty związane  

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

produktu do próbki. 

PN-EN 1363-1:2012 Badania odporności ogniowej. Część 1: Wymagania ogólne 

PN-EN 1366-3:2010 Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych. Część 3: 

Uszczelnienia przejść instalacyjnych 

PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych. Część 2: 

Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych 

PN-EN 10088-1:2007 Stale odporne na korozję. Część 1: Gatunki stali odpornych na 

korozję 

PN-EN 10088-2:2007 Stale odporne na korozję. Część 2: Warunki techniczne 

dostawy blach i taśm ze stali nierdzewnych ogólnego 

przeznaczenia 

PN-EN 10143:2008 Blachy i taśmy stalowe powlekane ogniowo w sposób ciągły. 

Tolerancje wymiarów i kształtu 

PN-EN 10346:2011 Wyroby płaskie stalowe powlekane ogniowo w sposób ciągły. 

Warunki techniczne dostawy 

PN-EN 13501-2+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów 

budynków. Część 2: Klasyfikacja na podstawie wyników badań 

odporności ogniowej, z wyłączeniem instalacji wentylacyjnej 



 AT-15-9233/2014 21/50 
® 

PN-EN ISO 1461:2011  Powłoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i żeliwne 

metodą zanurzeniową. Wymagania i metody badań 

PN-EN ISO 3506-1:2009  Własności mechaniczne części złącznych odpornych na korozję 

ze stali nierdzewnej. Część 1: Śruby i śruby dwustronne 

Raporty, sprawozdania z badań, klasyfikacje i oceny  

1. Praca ITB nr 1170/13/Z00NP. Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej systemu 

uszczelnień przejść kabli przez ściany i stropy z wykorzystaniem systemów modułów RGB i 

RGP MCT BRATTBERG. Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Badań Ogniowych, 

Warszawa, 2013 r. 
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Rys. 1  Rama jednootworowa typu RGB-2 

1, 2 – elementy składowe ramy, łączone przez spawanie 
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Rys. 2  Rama jednootworowa typu RGB-4 

1, 2 – elementy składowe ramy, łączone przez spawanie  
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Rys. 3  Rama jednootworowa typu RGB-6 

1, 2 – elementy składowe ramy, łączone przez spawanie  
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Rys. 4  Rama jednootworowa typu RGB-8 

1, 2 – elementy składowe ramy, łączone przez spawanie 
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Rys. 5  Ramy wielootworowe typu RGB-2 x 3 i RGB-2 x 2 

1, 2 – elementy składowe ramy, łączone przez spawanie; 3 – stalowe płaskowniki dzielące  
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Rys. 6  Rama wielootworowa typu RGB-4 x 2 

1, 2 – elementy składowe ramy, łączone przez spawanie; 3 – stalowe płaskowniki dzielące  
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Rys. 7  Rama wielootworowa typu RGB-4 x 3 

1, 2 – elementy składowe ramy, łączone przez spawanie;  3 – stalowe płaskowniki dzielące 
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Rys. 8  Rama wielootworowa typu RGB-6 x 2 

1, 2 – elementy składowe ramy, łączone przez spawanie;  3 – stalowe płaskowniki dzielące 
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Rys. 9  Rama wielootworowa typu RGB-6 x 3 

1, 2 – elementy składowe ramy, łączone przez spawanie;  3 – stalowe płaskowniki dzielące 
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Tablica C 

Poz. Φ1, mm Φ 2, mm H1, mm H2, mm H3, mm L1, mm L2, mm L3, mm 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 60 50 30 5 2 30 26 40 

 
 
 

Rys. 10  Rama RGP 50-30 

1 – nakrętka M4;  2 – śruba M4x45;  3 – korpus ramy z materiału LYCRON;   
4 – płyta kompresująca przednia;  5 – płyta kompresująca tylna 
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Tablica D 

Poz.  
Rodzaj ramy 

typu RGP 
Ø1, 
mm 

Ø2, 
mm 

H1, 
mm 

H2, 
mm 

L1, 
mm 

L2, 
mm 

L3, 
mm 

Nakręt
ki  

Śruby 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 50-20 60 50 71 84 20 16 35 M5 M5 x 82 
2 70 80 70 71 88 40,5 36 55 M6 M6 x 88 
3 100 110 100 74,5 79,5 60,6 56 80 M6 M6 x 96 

 
Rys. 11. Ramy typu RGP 50-20, RGP 70 i RGP 100 

1 – śruba;  2 – korpus ramy z materiału LYCRON;  3 – płyta kompresująca tylna;   
4 – płyta kompresująca przednia;  5 – nakrętka; 
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Tablica E 

Poz.  
Rodzaj 

ramy typu 
RGP 

Ø1, 
mm 

Ø2, 
mm 

H1, 
mm 

H2, 
mm 

L1, 
mm 

L2, 
mm 

L3, 
mm 

Nakrętki  Śruby 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 135 135 125 66 71 80 45 98 M6 M6 x 88 
2 160 160 150 74,5 79,5 90 55 114 M8 M8 x 94 
3 200 210 200 69 74 120 80 151 M8 M8 x 94 

 

Rys. 12. Ramy typu RGP 125, RGP 150, RGP 200 

1 – śruba;  2 – płyta kompresująca tylna;  3 – dolna część korpusu ramy z materiału 
LYCRON;  4 – górna część korpusu ramy z materiału Lycron;  5 – płyta kompresująca 

przednia;  6 – nakrętka; 
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Tablica F 

 

Poz. Nazwa modułu Symbol modułu A, mm L, mm 

1 2 3 4 5 

1 

Moduły standardowe 

15/0 15,1 ± 0,20 

60 ± 0,5 

2 20/0 20,1 ± 0,20 

3 30/0 30,2 ± 0,25 

4 40/0 40,2 ± 0,35 

5 60/0 60,3 ± 0,35 

6 90/0 90,4 ± 0,40 

7 120/0 120,6 ± 0,50 

8 

Moduły krótkie 

K 15 15,1 ± 0,20 15 ± 0,5 

9 K 20 20,1 ± 0,20 20 ± 0,5 

10 K 30 30,2 ± 0,25 30 ± 0,5 

 
 

 

Rys. 13.  Moduły wypełniające: standardowe i krótkie typu „K” 
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L – wg tablicy F 

 
Rys. 14.  Moduły uszczelniające, dopasowane: standardowe i krótkie typu „K” 

Tablica G 

Poz.  Symbol modułu A, mm A/2, mm D, mm 

1 2 3 4 5 

1 

15/4-9 15,10 ± 0,15 7,55 ± 0,15 

4 ± 0,10 
5 ± 0,10 
6 ± 0,10 
7 ± 0,10 
8 ± 0,10 
9 ± 0,10 

2 

20/4-16 20,10 ± 0,20 10,05 ± 0,20 

4 ± 0,15 
5 ± 0,15 
6 ± 0,15 
7 ± 0,15 
8 ± 0,15 
9 ± 0,15 
10 ± 0,15 
11 ± 0,15 
12 ± 0,15 
13 ± 0,15 
14 ± 0,15 
15 ± 0,15 
16 ± 0,15 

3 

30/12-24 30,20 ± 0,20 15,10 ± 0,20 

12 ± 0,20 
13 ± 0,20 
14 ± 0,20 
15 ± 0,20 
16 ± 0,20 
17 ± 0,20 
18 ± 0,20 
19 ± 0,20 
20 ± 0,20 
21 ± 0,20 
22 ± 0,20 
23 ± 0,20 
24 ± 0,20 
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Cd. Tablicy G 

Poz.  Symbol modułu A, mm A/2, mm D, mm 

1 2 3 4 5 

4 

40/22-34 40,20 ± 0,25 20,10 ± 0,20 

22 ± 0,20 
24 ± 0,20 
26 ± 0,20 
28 ± 0,20 
30 ± 0,20 
32 ± 0,20 
34 ± 0,20 

5 

60/32-54 60,30 ± 0,25 30,15 ± 0,25 

32 ± 0,25 
34 ± 0,25 
36 ± 0,25 
38 ± 0,25 
40 ± 0,25 
42 ± 0,25 
44 ± 0,25 
46 ± 0,25 
48 ± 0,25 
50 ± 0,25 
52 ± 0,25 
54 ± 0,25 

6 

90/50-80 90,40 ± 0,40 45,20 ± 0,40 

50 ± 0,30 
52 ± 0,30 
54 ± 0,30 
56 ± 0,30 
58 ± 0,30 
60 ± 0,30 
62 ± 0,35 
64 ± 0,35 
66 ± 0,35 
68 ± 0,35 
70 ± 0,35 
72 ± 0,35 
74 ± 0,35 
76 ± 0,35 
78 ± 0,35 
80 ± 0,35 

7 

120/72-110 120,60 ± 0,50 60,30 ± 0,50 

72 ± 0,35 
74 ± 0,35 
76 ± 0,35 
78 ± 0,35 
80 ± 0,40 
82 ± 0,40 
84 ± 0,40 
90 ± 0,40 
92 ± 0,40 
94 ± 0,40 
96 ± 0,40 
98 ± 0,40 

100 ± 0,40 
110 ± 0,40 
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Tablica H 

Poz. 
Symbol 
modułu 

A, mm B, mm C, mm D, mm L, mm 

1 2 3 4 5 6 7 

1 U30 30 20 15 10 60 

2 U40 40 30 20 15 60 

3 U60 60 40 30 20 60 

4 U90 90 60 45 30 60 

5 U120 120 90 60 45 60 

 
 
 
 
 

Rys. 15.  Moduły uzupełniające „U” (tzw. wkładki redukcyjne)  
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Tablica I 

Poz. Moduł A, mm B, mm 

Ø, mm  
po zastosowania listka regulującego rodzaju: 

Średnica 
modułu 

głównego 
G, mm *) C D E F 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 20/4-8 20 10 4 5 6 7 8 

2 20/9-13 20 10 9 10 11 12 13 

3 30/14-18 30 15 14 15 16 17 18 

4 30/19-23 30 15 19 20 21 22 23 

5 40/24-28 40 20 24 25 26 27 28 

6 40/29-33 40 20 29 30 31 32 33 

7 60/34-38 60 30 34 35 36 37 38 

8 60/39-43 60 30 39 40 41 42 43 

9 60/44-48 60 30 44 45 46 47 48 

10 90/50-58 90 45 50 52 54 56 58 

11 90/60-68 90 45 60 62 64 66 68 

*) G – moduł bez listka regulującego 

 
 

Rys. 16. Moduły uszczelniające, elastyczne typu Addblock 
 

C, D, E, F – listki modułu regulujące średnicę otworu modułu głównego z materiału LYCRON;  
G – moduł główny z materiału Lycron 
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Tablica K  

Poz
. 

L1, mm L2, mm L3, mm L4, mm L5, mm 
H1, 
mm 

H2, mm G1, mm G2, mm Ø, mm 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 128 ± 0,25 119 ± 0,25 36 ± 0,5 36 ± 0,5 10 ± 0,25 86 62 ± 0,5 4,5 ± 0,5 2 ± 0,25 3 ± 0,2 

 

 

 

 
Rys. 17.  Przekładka stabilizująca Stayplate 
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Rys. 18.  Urządzenie kompresujące typu PTG 120 

1 – śruba M8 x 90;  2 – podkładka klinowa, stalowa;  3 – klin dociskowy 120 z materiału 
LYCRON;  4 – podkładka wypełniająca z materiału LYCRON;  5 – nakrętka stalowa;   

6 – trzpień stalowy Φ 3 mm;  7 – sprężyna 0,6 x 5 x 20 mm;  8 – podkładka klinowa, stalowa;  
9 – stalowy pierścień zatrzaskowy;  10 – klin dociskowy 60 z materiału LYCRON;   

11 – stalowy pierścień zatrzaskowy 
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Rys. 19.  Urządzenie kompresujące typu STG-1 

 

1 – oprawka stalowa;  2 – śruba M8 x 10;  3 – oprawka stalowa;  4 – nakrętka M8;   
5 – część przednia z materiału LYCRON;  6 – część tylna z materiału LYCRON;   

7 – wkładka uszczelniająca śrubę z materiału LYCRON;  8 – podkładka stalowa;  9 – część 
tylna z materiału LYCRON  10 – blaszka;  11 – podkładka stalowa 
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Tablica L 

Poz. 
Nr oznaczenia  

na rys. 13 
Nazwa elementu Materiał 

1 2 3 4 

1 1 Śruba  Stal nierdzewna gatunku  
znak 1.4401 lub1.4404  

wg normy PN-EN 10088-1:2007  2 2 Podkładki 

3 3 Płytka dociskowa SMC 
Żywica poliestrowa wzmacniana włóknem 
szklanym - GRP z 30% szkła SMC FRH30 

DE10 55613 

4 4 Rygiel 
Stal nierdzewna gatunku  
znak 1.4401 lub1.4404  

wg normy PN-EN 10088-1:2007 
5 5 Płytka dociskowa SMC 

Żywica poliestrowa wzmacniana włóknem 
szklanym - GRP z 30% szkła SMC FRH30 

DE10 55613 

6 6 Płytka dociskowa SMC 
7 7 Płytka dociskowa SMC 
8 8 Znacznik 
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Rys. 21.  Przejście kablowe w ścianie masywnej uszczelnione zestawem wyrobów systemu 
MCT BRATTBERG z zastosowaniem ram prostokątnych typu RGB  

A)  Osłona blaszana usytuowana po stronie ramy typu RGB 

B)  Osłona blaszana usytuowana po stronie przeciwnej do ramy typu RGB 

1 –ściana betonowa, żelbetowa lub murowana z bloczków z betonu komórkowego, cegły 
pełnej albo cegły dziurawki;  2 – blaszana osłona wg p. 2.2.2;  3 – wełna mineralna 
wypełniająca osłonę wg p. 2.2.2;  4 – wielootworowa rama prostokątna typu RGB  

z modułami uszczelniającymi i wypełniającymi, przekładkami stabilizującymi Stayplate  
i urządzeniem kompresującym;  5 – mocowanie ramy do ściany wg p. 2.2.2;  6 – kable 
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Rys. 22.  Przejście kablowe w ścianie lekkiej uszczelnione zestawem wyrobów systemu  
MCT BRATTBERG z zastosowaniem ram prostokątnych typu RGB 

1 – ściana lekka z okładzinami z płyt gipsowo-kartonowych o klasie co najmniej EI 45 
odporności ogniowej, o grubości co najmniej 97 mm;  2 – blaszana osłona wg p. 2.2.2;   

3 – wełna mineralna wypełniająca osłonę wg p. 2.2.2;  4 – mocowanie ramy do ściany wg  
p. 2.2.2;  5 – wielootworowa rama prostokątna typu RGB z modułami uszczelniającymi  

i wypełniającymi, przekładkami stabilizującymi Stayplate i urządzeniem kompresującym;  
5 – mocowanie ramy do ściany wg p. 2.2.2 ;  6 – kable 
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Rys. 23.  Przejście kablowe w stropie uszczelnione zestawem wyrobów systemu MCT 
BRATTBERG z zastosowaniem ram prostokątnych typu RGB 

A)  Osłona blaszana usytuowana po stronie ramy typu RGB 

B)  Osłona blaszana usytuowana po stronie przeciwnej do ramy typu RGB 

 

1 –strop żelbetowy;  2 – blaszana osłona, wg p. 2.2.2;  3 – wełna mineralna wypełniająca 
osłonę, wg p. 2.2.2;  4 – mocowanie ramy do stropu, wg p. 2.2.2;  5 – wielootworowa rama 

prostokątna typu RGB z modułami uszczelniającymi i wypełniającymi, przekładkami 
stabilizującymi Stayplate i urządzeniem kompresującym;  6 – kable 
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Rys. 24.  Przejście kablowe w ścianie masywnej uszczelnione zestawem wyrobów systemu 
MCT BRATTBERG z zastosowaniem ram okrągłych typu RGP 

A)  Osłona blaszana usytuowana po stronie ramy typu RGP 

B)  Osłona blaszana usytuowana po stronie przeciwnej do ramy typu RGP 

1 –ściana betonowa, żelbetowa lub murowana z bloczków z betonu komórkowego, cegły 
pełnej albo cegły dziurawki;  2 – blaszana osłona wg p. 2.2.3;  3 – wełna mineralna 

wypełniająca osłonę wg p. 2.2.3;  4 – rama okrągła typu RGB z modułami uszczelniającymi  
i wypełniającymi,  5 – kable 
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Rys. 25.  Przejście kablowe w ścianie lekkiej uszczelnione zestawem wyrobów systemu  
MCT BRATTBERG z zastosowaniem ram okrągłych typu RGP 

A)  Przejście kablowe dla ram typu RGP 125, RGP 150 lub RGP 200 

B)  Przejście kablowe dla ram typu RGP 50-20, RGP 70 lub RGP 100 

 

1 – ściana lekka z okładzinami z płyt gipsowo-kartonowych o klasie co najmniej EI 120 
odporności ogniowej, o grubości co najmniej 97 mm;  2 – blaszana osłona wg p. 2.2.3;   
3 – wełna mineralna wypełniająca osłonę wg p. 2.2.3;  4 – tuleja stalowa wg p. 2.2.3;   

5 – rama okrągła typu RGP 125, RGP 150 lub RGP 200 z modułami uszczelniającymi, 
zamontowana w ścianie wg p. 2.2.3;  6 – rama okrągła typu RGP 50-20, RGP 70 lub RGP 100  
z modułami uszczelniającymi i wypełniającymi, zamontowana w ścianie wg p. 2.2.3;  7 – kable 
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Rys. 26.  Przejście kablowe w stropie uszczelnione zestawem wyrobów systemu MCT 

BRATTBERG z zastosowaniem ram okrągłych typu RGP 

A)  Rama typu RGP usytuowana w górze stropu  
B)  Rama typu RGP usytuowana w dole stropu 

 

1 – strop murowany z bloczków z betonu komórkowego o gęstości co najmniej 550 kg/m3  
lub strop żelbetowy;  2 – blaszana osłona, wg p. 2.2.3.;  3 – wełna mineralna wypełniająca 

osłonę, wg p. 2.2.3;  4 – rama okrągła typu RGP z modułami uszczelniającymi  
i wypełniającymi;  5 – kable 
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