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 Rys. nr 10 Uk ad stopni i aw kominiarskich na wi  

 y pó nocnej, 1:100.................................
 Rys. nr 11 Szczegó mocowania desek wzmacniaj 






















Zespo u Szkó nr 3

 

 





 

         
        
  


 
 

Termoizolacja dachu skrzyd a po udniowego i wschod
 
 

  

 

               
     a pó nocna),
  ci trzykondygnacyjny (skrzyd o po udniowe, skrzyd o   
         
wybudowany w technologii tradycyjnej, o uk adzie konstrukcyjnym pod u  
przekryty dachem stromym wykonanym w konstrukcji p  
  


 
        z y sanitarne, pomieszczenia


    ci zaadaptowany na sale dydaktyczne (skrzyd o
 ci po udniowej).

   na – mieszkania s u 

          
         
 


3.2. Dane techniczno-materia owe
Fundamenty: nie wykonywano odkrywek aw fundamento 
             






ciany fundamentowe: ceg a ceramiczna pe na;
ciany kondygnacji nadziemnych: murowane z ceg y ceramicznej pe nej, gr.71, 64,
  
 

konstrukcyjne: murowane z ceg y, gr. 25cm i 38cm;
dzia owe: murowane z ceg y, gr. 12cm;

 
  
    lepym pu apem i pod og    
 
Dach drewniany, o konstrukcji p atwiowo-kleszczowe   
 uk adan 

  
 
       


  
  
 
 

  



 

  

 
   


wody ciep ej;

  z a cieplnego zasilanego z msc;
 
 
 
  

  

Dach o konstrukcji p atwiowo-kleszczowej, o nachyleniu po aci:
    
 skrzyd o po udniowe: ok. 35  
    
 skrzyd o wschodnie: 50  
  a pó nocna: 53  

   

4.1. Za o 

  wykonanie ca kowitej wymiany pokrycia dachowego wr  
  
 uk adan 





    
we ny mineralnej, spe niaj         
     cji p ytami pil  
 na p yty gipsowo-kartonowe ogniochronne.
      
po aciowe, o wi  
 wy azy dachowe.
            
 
Ca o         




             
dachówki karpiówki uk adanej podwójnie w koronk 
    
Na ca ej po aci dachowej u o          
      , o wytrzyma o   uk ada  
          kontr aty gr. 25mm.
Kontr aty oraz aty przed u o   tak, jak pozosta  
 
W koszach po aci dachowej wykona 
  po aci   uk ada na pokryciu z p yt OSB III

Po wykonaniu obróbek blacharskich po a     uk adan
              

U o  nowe awy kominiarskie poziome i doj cia z wy azów do aw i z aw do kominów.

 

       
 
     
 z we ny mineralnej mi  
wspó czynniku przewodzenia ciep a min 
           dwukrotnie p ytami
  
Rozstaw elementów sk adowych rusztu wykona 
 dzy rusztem a p ytami GKF u o     na zak adach.
P yty montowa    
 
 dzy p ytami pierwszej warstwy szpachlowane szpachla 
Po u o eniu p yt drugiej warstwy, spoiny oraz wkr    
  
  nikach wypuk ych u o           
 
W miejscu przylegania p yt gipsowych do tynków na  
  y wype ni 



             
drewnianych okien po aciowych. Przewiduje si      
po aciowych w celu do       to okna po aciowe firmy





Fakro obrotowe standardowe FTS 78x118cm wraz z ko n  


  



           
 ej po aci dachu poprzez na o        
uzupe ni  dzy ceg ami a p  te ceg y wymieni 



           
   



Zak ada si          
             


5.4 Stopnie i awy kominowe
Jako stopnie i awy kominiarskie stosowa produkty systemowe przyk adowo firmy Braas.
awy umie  przy wy azach dachowych i stworzy       
             
 at    

  

   
   
   
   

Wszystkie materia y u          
 stwowego Zak adu Higieny.

             
         
 

 Opracowa :

    





  

  
   
  

  Zespó Szkó Nr 3
   
  

   DZI :   
    
    

 






 


   

 

 
Teren szkolny przyleg y do budynku
  skiego – chodnik wzd u 

 

          
materia ów, urz             
  

 sta e miejsca przejazdu dla sprz     
   

  miejsca sk adowania materia ów na terenie ogrodzon   
Sposób sk adowania materia ów wed ug instrukcji pro

  
           

materia ów.





 

  
          
 

 
  wy          


 wy cznie materia y dopuszczone do stosowania w


  
Zamocowanie lin asekuracyjnych wy cznie do elementów sta ych.

   
              
  


 

           
  

           
 

              


Przy odleg o            
   

 Opracowa :

    





 
 
 



 

      wraz z wymiana i uzupe nieniem
ocieplenia po aci dachowych w budynku szkolnym w Sz 


 

  – Zespo em Szkó nr 3 przy
 skiego 1 w Szczecinie a PUH „TRIBE” s.c. Pawe Bacz   

 

   
 


 


Budynek o IV kondygnacjach nadziemnych z pe nym pod  

Uk ad konstrukcyjny pod u   

Budynek wzniesiony na prze omie XIX-go i XX-go wieku pe ni pierwotnie funkcje budynku
koszarowego. W okresie wojny uleg niewielkiemu uszkodzeniu, nie wymaga wi 
      konstrukcja dachowa pozosta a
           
 na deskowaniu pe nym.
Od 1957 roku budynek pe ni funkcj   

 

  
ciany budynku wzniesiono z ceg y ceramicznej pe nej       

           

           






 dachu stanowi uk ad p atwiowo-kleszczowy. Ca o 
  (pierwotnie dach pokryty by dachówk  





           
d ugiego czasu, jest w stanie ogólnym dobrym. Nie s   
          
  tkiem podstawy s upa w wie 
W skrzydle po udniowym nast pi o uszkodzenie jednej krokwi, przy czym miejsce

   
 y pó nocnej zosta wyci ty s up.

 
ani p atwi.
Deskowanie po aci dachowej w wielu miejscach nosi lady d ugotrwa ego dzia ania wilgoci.
           
  pary wodnej na zimnej po aci dachu, co wiadczy o z ej izolacyjno 
   
   
 na poddaszu w skrzydle po udniowym posiada wy    

Pokrycie dachowe z blachy ocynkowanej. Na ca o ci po aci widoczne liczne ogniska rdzy.
       rycia w d u    

awy kominiarskie zniszczone lub ich brak.

Okna dachowe drewniane oraz wy azy kominiarskie zni
Kominy ponad dachem ob o one ceg          
wyp ukana. Kamienne czapy kominowe cz   
                 



 

       i uzupe nieniem izolacji termicznej po aci dachowe
    tynków cementowo-wapiennych na pokrycie p ytami GK
          
  i spe nienia norm w zakresie dopuszczalnych ugi 
      drewniana oraz stalowe okna wy azowe nale    
     
awy kominiarskie nale           
 cie od okien wy azowych do aw kominiarskich.

         
gdzie konstrukcja jest zakryta tynkami lub ok adzin
          
dokonania szczegó owych ogl         




    
wykonano jako awy ceglane.
     pi a konsolidacja i skomprymowanie gruntu pod
  






 enia z tytu u ocieplenia dachu budynku, wymiany tynków na po aci dachowej
 cej jak 1% ca ego ci  


           




   . Pawe Baczy 
 
 









 

 

         
dachowego budynku szko y przy ul. Sowi 

 

       dzy – Zespo em Szkó Nr 3
 skiego 1 w Szczecinie a PUH „TRIBE” s.c. Pawe Bacz   

 

   
 
 
            


  

 
    y z we ny


 

     
    
    enia sta e

   

 
  
  
 Ocieplenie po aci dachowej nad pomieszczeniami u 
  
  i uzupe nienie ocieplenia po aci dachowej.
   tynków wapiennych i podbitek z p yt pil niowych na tynki z p yt GKF.
 
  i uzupe nienie elementów konstrukcji dachu.


    1 s up.
 W skrzydle po udniowym nale   
    y uzupe ni  
  y pó nocnej nale y uzupe ni  ty s up.





  ce uzupe nienia i wymiany.
       ci dokonania szczegó owych ogl    
           
dokonania szczegó owych ogl        


    ocieplenie matami z we ny mineralnej mi kkiej gr. 18cm po a
 w skrzydle po udniowym i wschodnim. Ocieplenie wyk wy  
 

   enia krokwi po aci dachowej, w zwi zku z ociepleniem po aci i
ob o eniem po aci dachowej od wewn trz p yt      
krokwie w skrzydle po udniowym budynku przez obustr  
          p aszczyzn    
           
  dach. Odleg o    
     
co 500 mm na podk adkach 50/2. Podk adki i 

Sposób wzmocnienia krokwi dachowych skrzyd a wschod   
rozebraniu warstw po aci dachowej. Przyjmuje si        
               
     mia y zastosowanie równie do po aci dachowej
skrzyd a wschodniego.

  
 



Zespo y monta           
           
   
             
 
             
     dzenia Ministra Budownictwa i Przemys u Materia ów


 

Ca o         
    z resztek zaprawy, py ów i innych zanieczyszcze 
         krokwi, aty
           
    ycia w pomieszczeniach przeznaczonych na sta y poby  
             
potrójnym dzia aniu: ogniochronne, przeciwgrzybiczn   

        

           
       stwa w a   

  e w a 





 

  
 
   
     Wydzia
 
Wszystkie materia y winny posiada        
  
Przy stosowaniu materia ów do impregnacji ogni ochr    
   

9. Za o   

Nachylenie po aci dachowej 

 
 
 

 

    

Dachówka karpiówka + aty + kontr aty 950 1,2 1 14
   

P yty z we ny mineralnej 0,18m x 1200 216 1,2 259
P yta GKF 2 x 12,5mm   

   

  






 








   



  do po aci











 enie II do po aci







 







Si a  








 





















   

     




























































   

 ce krokwie nie spe niaj            


 













 













 
 


   

 

Krokwie o wymiarze 130 x 180 mm spe niaj    
                
  


P ATEW

 




 




 

 




 




 

 enie na 1mb p atwi

 


     


 


     


 


      


 


       


        

    




















 



















 

 













 
 








 













 
 




 ce p atwie przenosz         
   

  Opracowa 
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     Den Braven Sealants 
 

  
 DEN BRAVEN  

IMPREGNATOR F40P 
7.30B

   
PRZECIWOGNIOWY IMPREGNAT DO DREWNA 

 
Produkt Ognio- i biochronny preparat solny w postaci krystalicznego proszku 

do przygotowania roztworu roboczego, przeznaczony  
do zabezpieczania drewna i sklejki (w miejscach chronionych przed 
opadami) przed ogniem, grzybami i owadami - technicznymi 
szkodnikami drewna 

 
W a ciwo ci - zwi ksza bezpiecze stwo ludzi (w najwy szym stopniu 

zabezpiecza przed dzia aniem ognia) - po naniesieniu ok. 650 ml 
roztworu na powierzchni  1 m², próbka drewna o przekroju ju   
od 12 mm oraz sklejka o grubo ci 25 mm uzyskuj  cech  
materia u niezapalnego 

- dodatkowo wzmacnia naturaln  trwa o  drewna i sklejki poprzez 
ochron  przed grzybami domowymi i larwami owadów 

- barwi impregnowane drewno na czerwony kolor 
- nie jest niebezpieczny dla rodowiska (sprzedawany bez kaucji 

za opakowanie) 
- nieinwazyjny korozyjnie wobec ocynkowanych blach i czników 

 
Przeznaczenie - impregnacja przeciwogniowa drewna i sklejki  

 
Dzia a na zasadzie poboru ciep a i obni enia st enia tlenu i gazów 
palnych w strefie ognia  do zastosowania przy zabezpieczaniu 
wi by dachowej, odeskowania dachów, elementów konstrukcji 
cian dzia owych. 

 
Po zabezpieczeniu impregnatem wg klasyfikacji PN-B-02874 
uzyskuje si  nast puj ce cechy:  
 
- drewno budowlane o grubo ci > 12 mm: materia  niezapalny, 
- sklejka o grubo ci > 5 mm: materia  niezapalny, 
- sklejka o grubo ci > 12 mm: materia  trudno zapalny. 
 
Przy zabezpieczeniu przeciwogniowym uzyskuje si  tak e 
zabezpieczenie drewna przed dzia aniem grzybów domowych  
i owadów. Na drewno zabezpieczone impregnatem F40P wewn trz 
pomieszcze  mo na nanosi  impregnaty koloryzuj ce, zachowuj c 
jednocze nie klas  zabezpieczenia przeciwogniowego, przy czym 
przed na o eniem impregnatów koloryzuj cych drewno musi utraci  
podwy szon  wilgotno  wywo an  przez impregnacj  
impregnatem F40P. 
 
- dekoracja boazerii (wewn trz pomieszcze ), podbitki dachowej 

(na zewn trz pomieszcze ) 
 

Kolor czerwony 
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Opakowanie 5 kg  kanister z tworzywa (polietylen wysokoci nieniowy) 
1,2 kg  worek z tworzywa (PAPE)  

 
Okres trwa o ci 10 lat. Zamkni te opakowanie przechowywa  w oryginalnie 

zamkni tych opakowaniach, w temperaturze od +5°C do +35°C. 
Chroni  przed mrozem. 

 
DANE TECHNICZNE 
  

Sk ad chemiczny zwi zki amonowe kwasu fosforowego i siarkowego, mocznik, zwi zki 
boru, czerwony barwnik kontrolny  

Posta  handlowa preparat w postaci krystalicznego proszku do przygotowania roztworu 
Wydajno  Metoda powierzchniowa:  

Nanie  minimum 200 g soli na 1 m² zabezpieczanej powierzchni 
drewna (tj. 0,65 l 30% roztworu na 1 m²). 
 
Metoda ci nieniowa:  
Wprowadzi  40 kg soli na 1 m³ zabezpieczanego drewna  
(tj. ok. 400 litrów 10% roztworu na 1 m³). 

 
PRZYGOTOWANIE 
 

Stan pod o a Impregnowa  drewno surowe, ostatecznie obrobione, 
powietrznosuche.  

 
Przygotowanie roztworu Opakowanie: 

- 1,2 kg rozpu ci  w ok. 2,8 litra ciep ej wody 
- 5 kg rozpu ci  w ok. 11,7 litra ciep ej wody 

 
SPOSÓB U YCIA 
 

Rodzaje powierzchni drewno i sklejka  w szczególno ci: sosna, wierk   
 

Narz dzia p dzel, opryskiwacz 
 

Temperatura otoczenia min. +5°C 
 

Temperatura pod o a min. +5°C 
 

Metody impregnacji Drewno mo na impregnowa  metod  kilkugodzinnego moczenia, 
kilkukrotnego smarowania p dzlem lub natrysku. W szczególno ci 
dopuszcza si  nast puj ce metody: 
 
Metoda powierzchniowa: 

- k piel zimna: 200 g soli na 1 m² drewna, temp. roztworu +20°C 
- k piel gor co-zimna: 200 g soli na 1 m², temp. roztworu +60°C 

przez 2 godziny, a nast pnie 15-20°C przez 5 godzin 
- impregnacja poprzez natrysk lub nanoszenie p dzlem: 200 g soli 

na 1 m² drewna 
 
Metoda ci nieniowa: 

- metoda ci nieniowa: wprowadzi  min. 40 kg soli na 1 m³ drewna 
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Zalecenia Metoda powierzchniowa:  
Smarowanie, opryskiwanie lub moczenie w 30% roztworze wodnym.  
 
Impregnacja poprzez smarowanie p dzlem lub natrysk: 
Zabieg powtarza  kilkakrotnie, a  do osi gni cia wymaganego 
zu ycia preparatu (tj. 200 g soli na 1 m² drewna), przy czym 
nanoszenie kolejnych porcji impregnatu powinno nast pi   
po wyschni ciu poprzednio naniesionej porcji/warstwy. 
 
Impregnacja poprzez moczenie:  
K piel zimna   Czas zabiegu (w roztworze o temp. +20°C  

i przy st eniu roztworu 30%) uzale niony jest od przekroju drewna  
i obliczany wg wzoru: T=a²/25, gdzie: 

 a  najmniejszy wymiar przekroju w cm 
T  czas trwania zabiegu w godzinach. 
 
W warunkach placu budowy, gdzie trudno jest ci le spe ni  
wymagania impregnacji przez zanurzenie (np. ze wzgl du  
na temperatur  otoczenia), polecamy wyd u y  uzyskany czas 
trzykrotnie: 
 

Najmniejszy wymiar 2 cm 6 cm 14 cm 
Minimalny czas k pieli 30 minut 4,5 godziny 24 godziny 

 
K piel gor co-zimna   Drewno zanurza  w 30% roztworze 

impregnatu o temp. ok. 60°C przez ok. 2 godziny, nast pnie przenie  
do roztworu o identycznym st eniu, ale temp. ok. 15-20°C  
i utrzymywa  w k pieli przez minimum 5 godzin. 
 
Metoda ci nieniowa 
Stosowa  10% roztwór wodny. Wprowadzi  minimum 40 kg soli  
na 1 m³ drewna. Po zabiegu materia  pozostawi  w przewiewnym, 
zadaszonym miejscu w celu uzyskania przez drewno wymaganej 
wilgotno ci. Po zastosowaniu preparatu wewn trz, pomieszczenia 
nale y wietrzy , a  do zaniku zapachu. 

 
Okres trwa o ci zabezpieczenia Okres trwa o ci zabezpiecze  drewna wykonywanych za pomoc  

impregnatu F40P jest równy z okresem u ytkowania drewna. Podany 
okres odporno ci uzyskuje si  w przypadku drewna u ytkowanego  
w warunkach suchych, w temperaturze do 60°C, co odpowiada 
warunkom klimatycznym w pomieszczeniach zamkni tych. W innych 
wypadkach trwa o  zabezpieczenia okre la si  na kilkana cie lat. 

 
Warunki skuteczno ci 

impregnacji 
- odpowiednia wilgotno  drewna  drewno powietrznosuche,  

tj. 15-22% (wilgotno  wzgl dna, czyli jej warto  w odniesieniu 
do drewna wilgotnego) lub 18-28% (wilgotno  bezwzgl dna  
w odniesieniu do drewna suchego) 

 
- minimalny czas zabiegu (w nasycaniu za pomoc  k pieli)  jego 

przybli on  warto  oblicza si  wg wzoru T=a²/25, gdzie: 
 
a  najmniejszy wymiar przekroju w cm 
T  czas trwania zabiegu w godzinach 
 
- prawid owe st enie roztworu  30% (skraca czas nasycania 

oraz w znacznym stopniu pozwala unikn  b dów podczas 
impregnacji)  

 
Czyszczenie Narz dzie u yte podczas impregnacji czy ci  wod . 

R ce my  wod  z myd em lub rodkiem Den Braven Handfris.  
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Przeciwwskazania Nie stosowa  do impregnacji drewna nara onego na sta e dzia anie 
wody i kontakt z gruntem. Zaimpregnowanego drewna nie wolno 
poddawa  wtórnej obróbce mechanicznej bez pó niejszego, 
ponownego zaimpregnowania miejsc obróbki.  

 
Bezpiecze stwo ogólne Patrz: Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego 7.30B 

UWAGA: Przechowywa  poza zasi giem dzieci.  
Produkt biobójczy  nale y u ywa  z zachowaniem szczególnych 
rodków ostro no ci. 

 
ATESTY Pa stwowy Zak ad Higieny 

Aprobata techniczna ITB 3261/03 
Pozwolenie na obrót produktem biobójczym 2053/05. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odpowiedzialno : Podane informacje s  wynikiem bada  i do wiadcze  Den Braven Sealants, co jest podstaw  ich rzetelno ci i wiarygodno ci. 
Producent nie móg  przewidzie  jednak wszystkich mo liwo ci zastosowania swoich produktów, a poniewa  sposób u ycia produktów jest 
ca kowicie poza jego kontrol , u ytkownik bierze na siebie odpowiedzialno  za w a ciwy wybór i zastosowanie produktu. Producent nie bierze na 
siebie odpowiedzialno ci za wyst puj ce uszkodzenia lub z y stan pod o a, które mog  by  wynikiem czynników atmosferycznych, przygotowania 
wst pnego lub wad konstrukcyjnych. 
 
13/12/2006 
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Den Braven East Sp. z o.o. 
Siedziba g ówna / Headquarters: 

ul. Bukowska 11a, Wysogotowo k/Poznania, 62-081 Prze mierowo, Poland 
tel. +48 (0 61) 89 61 740, fax +48 (0 61) 81 62 825 

e-mail: info@denbraven.pl, http://www.denbraven.pl 
NIP: 777-10-07-481 

Oddzia  w Warszawie: 
ul. Po czy ska 122, 01-304 Warszawa 

tel. (0 22) 666 29 57, tel. (0 22) 666 29 58, tel./fax (0 22) 666 16 51 
e-mail: warszawa@denbraven.pl 

 
 

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO 
 
1. IDENTYFIKACJA PREPARATU 
IDENTYFIKACJA PRODUCENTA, IMPORTERA LUB DYSTRYBUTORA 
 
Nazwa handlowa:    DEN BRAVEN IMPREGNATOR F40P 
Rodzaj produktu i jego przeznaczenie: Ogniochronny impregnat do drewna 
Producent:  
Den Braven Sealants bv, P.O. Box 194, 4900 Oosterhout, Denariusstraat 11,  
4903 RC Oosterhout, Holandia  
Importer/Dystrybutor:  
Den Braven East Sp. z o.o., ul. Bukowska 11a, Wysogotowo k/Poznania,  
62-081 Prze mierowo, Polska 
Telefon w nag ych przypadkach:  
tel. +48 (0) 61 89 61 740 
Data opracowania karty: 01.03.2006 
 
2. SK AD I INFORMACJA O SK ADNIKACH 
 

Klasyfikacj  i oznakowanie preparatu podano zgodnie z Ustaw  o substancjach  
i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001r, na podstawie danych dostarczonych 
przez producenta oraz na podstawie ogólnej wiedzy o substancjach. 
 

1,0 %  
 Kwas borowy 
  Nr indeksowy: brak 
  Nr CAS: 10043-35-3 
  Nr WE: 233-139-2 
Substancja nie jest umieszczona w wykazie. Klasyfikacj  przypisano na podstawie danych 
dostarczonych przez producenta oraz na podstawie ogólnej wiedzy o substancji. 
St enie substancji jest poni ej st enia granicznego. 

Xn  Produkt szkodliwy 
R21/22 Dzia a szkodliwie w kontakcie ze skór  i po po kni ciu 
R36/37/38 Dzia a dra ni co na oczy, uk ad oddechowy i skór  

     
3. IDENTYFIKACJA ZAGRO E  

 

Zagro enia po arowe: 
- produkt nie stwarza zagro enia po arowego 
Zagro enia toksykologiczne: 
- produkt nie stwarza zagro enia dla zdrowia i ycia cz owieka 
Zagro enia dla rodowiska: 
- produkt nie stwarza zagro enia dla rodowiska 

mailto:info@denbraven.pl
http://www.denbraven.pl
mailto:warszawa@denbraven.pl
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4. PIERWSZA POMOC 

 

Pierwsza pomoc przy nara eniu inhalacyjnym: 
- produkt nie stwarza zagro enia 
Pierwsza pomoc przy ska eniu oczu: 
- usun  szk a kontaktowe 
- przemywa  oczy du  ilo ci  letniej wody, co najmniej 15 min. (przy odwini tych 

powiekach), unika  silnego strumienia wody ze wzgl du na ryzyko uszkodzenia 
rogówki, w przypadku zanieczyszczenia jednego oka chroni  w trakcie przemywania 
drugie oko przed zanieczyszczeniem 

- zwróci  si  o pomoc lekarza okulisty 
Uwaga:  Osoby nara one na ska enie oczu powinny by  pouczone o konieczno ci 

i sposobie ich natychmiastowego p ukania. 
Pierwsza pomoc przy ska eniu skóry: 
- zdj  ska on  odzie , przemywa  skór  du  ilo ci  wody z myd em  
- w razie wyst pienia podra nienia skóry lub uczulenia zapewni  poszkodowanemu 

konsultacj  dermatologiczn  
Pierwsza pomoc przy przyj ciu doustnym: 
- wyp uka  usta wod  
- osobie poszkodowanej pod  do wypicia du  ilo  wody  
- nie powodowa  wymiotów 
- skonsultowa  si  z lekarzem, pokaza  opakowanie, etykiet  lub kart  

charakterystyki 
 
5. POST POWANIE W PRZYPADKU PO ARU 
 

Zagro enia po arowe: 
- produkt nie stwarza zagro enia po arowego 
Zalecane rodki ga nicze: 
- w zale no ci od pal cych si  materia ów 
Zalecenia ogólne: 
- zawiadomi  otoczenie o po arze 
- usun  z obszaru zagro enia wszystkie osoby nie bior ce udzia u w likwidacji 

po aru 
- powiadomi  Pa stwow  Stra  Po arn , a w razie konieczno ci tak e Policj  

Pa stwow , najbli sze w adze terenowe i najbli sz  jednostk  Ratownictwa 
Chemicznego 

- ratownicy musz  by  wyposa eni w rodki ochrony osobistej - odzie  
przeciwgazow  w wersji antyelektrostatycznej, sprz t izoluj cy drogi oddechowe, 
r kawice ochronne, gogle ochronne szczelnie przylegaj ce do twarzy 

Niebezpieczne produkty rozk adu: 
- brak 
 
6. POST POWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA  
DO RODOWISKA 
 

Zalecenia ogólne: 
- zawiadomi  otoczenie o awarii 
- usun  z obszaru zagro enia wszystkie osoby nie bior ce udzia u w likwidowaniu 

awarii  
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- w przypadku znacznego wycieku powiadomi  Pa stwow  Stra  Po arn , Policj  
Pa stwow , najbli sze w adze terenowe, a w razie konieczno ci najbli sz  
jednostk  Ratownictwa Chemicznego 

rodki ochrony osobistej: 
- zapewni  wystarczaj c  wentylacj /ochron  dróg oddechowych; unika  

bezpo redniego kontaktu z uwalniaj c  si  substancj ; osoby prowadz ce dzia ania 
oczyszczaj ce powinny by  wyposa one w odzie  ochronn , ochronne r kawice, 
gogle ochronne szczelnie przylegaj ce do twarzy oraz sprz t izoluj cy drogi 
oddechowe 

Ochrona rodowiska:
- nie dopuszcza  do przedostania si  preparatu do systemu kanalizacyjnego 
- zabezpieczy  studzienki ciekowe 
- nie dopuszcza  do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych lub ni ej 

po o onych terenów 
- je li to mo liwe, zlikwidowa  wyciek  
Metody oczyszczania: 
- ma e ilo ci rozlanego produktu przysypa  materia em ch onnym (piasek, ziemia 

okrzemkowa, materia  wi cy uniwersalny, ewentualnie trociny), zebra  do 
zamykanego, w a ciwie oznakowanego pojemnika; w przypadku du ego wycieku 
miejsce gromadzenia si  produktu nale y obwa owa  zaporami z ziemi lub piasku  

- sposób likwidacji zebranych odpadów uzgodni  z Wydzia em Ochrony rodowiska 
 
7. POST POWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE 
 

Obchodzenie si  z substancj : 
- podczas pracy z preparatem nale y zapewni  skuteczn  wymian  powietrza 

(wentylacja ogólna pomieszczenia i miejscowa wywiewna 
- zapobiega  powstawaniu aerozoli produktu 
- nie wdycha  par i aerozoli produktu, unika  bezpo redniego kontaktu preparatu ze 

skór  i oczami; stosowa  odpowiednie rodki ochrony osobistej 
- post powa  zgodnie z ogólnymi zasadami bezpiecze stwa i higieny pracy z 

substancjami chemicznymi oraz dobrej praktyki przemys owej; ci le przestrzega  
opracowanych procedur post powania; podczas pracy z produktem nale y stosowa  
ogólne przepisy bezpiecze stwa i higieny pracy  zawarte w Rozporz dzeniu Ministra 
Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 30 grudnia 2004 r. (Dz. U. Nr 11 z 2005r. poz. 86); 
przestrzega  zalece  zawartych w instrukcji dostarczonej przez producenta 

- przestrzega  zalece  zawartych w instrukcji dostarczonej przez producenta 
- nie wolno spo ywa  posi ków, pi  oraz pali  tytoniu podczas pracy z preparatem  

z wyj tkiem miejsc do tego przeznaczonych 
- nale y my  r ce przed przerwami i po zako czeniu pracy, je li to potrzebne 

zastosowa  krem do r k. 
Magazynowanie: 
- przechowywa  w temperaturze od + 5 do +35 oC 
- produkt magazynowa  w ch odnych, suchych i dobrze wentylowanych 

pomieszczeniach, odpowiadaj cych obowi zuj cym przepisom w zakresie 
bezpiecze stwa  

- produkt przechowywa  w szczelnie zamkni tych opakowaniach 
- pojemniki wcze niej otwierane przechowywa  pionowo, aby uniemo liwi  wyciek 

preparatu 
- nie przechowywa  w pobli u rodków spo ywczych 
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Opakowania: 
- ze wzgl dów bezpiecze stwa produkt najlepiej przechowywa  w oryginalnych 

opakowaniach  
- przechowywa  w szczelnie zamkni tych i w a ciwie oznakowanych opakowaniach 
- zabezpieczy  opakowania przed mechanicznym uszkodzeniem  
 
8. KONTROLA NARA ENIA I RODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ 

 

Zagro enia dla zdrowia: 
Badania lekarskie pracowników oraz badania i pomiary czynników szkodliwych dokonywa  
zgodnie z obowi zuj cymi przepisami. 
Normatywy higieniczne dla rodowiska pracy wg. Rozporz dzenia Ministra Pracy i Polityki 
Spo ecznej z dnia 29 listopada 2002r. (Dz.U. nr 217 poz. 1833) 
Opisywany produkt nie jest umieszczony w wykazie.  
Normy biologiczne: 
Unika  bezpo redniego kontaktu preparatu ze skór  i oczami oraz wdychania par i aerozoli 
produktu; preparat stosowa  w pomieszczeniach przy sprawnie dzia aj cej wentylacji, je eli 
jest to niezb dne stosowa  rodki ochrony dróg oddechowych; natychmiast zdj  
zabrudzone preparatem ubranie i umy  zanieczyszczon  skór  wod  z myd em; nie wolno 
spo ywa  posi ków, pi  napojów oraz pali  tytoniu podczas pracy z preparatem z wyj tkiem 
miejsc do tego przeznaczonych, nale y dok adnie umy  r ce przed przerwami w pracy oraz 
po zako czeniu pracy z preparatem, je eli jest to potrzebne stosowa  krem do r k. 
Gdy st enie substancji jest ustalone i znane, doboru rodków ochrony indywidualnej 
nale y dokonywa  z uwzgl dnieniem st enia substancji wyst puj cego na danym 
stanowisku pracy, czasu ekspozycji oraz czynno ci wykonywanych przez pracownika, na 
podstawie katalogu rodki ochrony indywidualnej  wydawanego przez Centralny Instytut 
Ochrony Pracy. W sytuacji awaryjnej, je eli st enie substancji na stanowisku pracy nie jest 
znane, stosowa  o rodki ochrony indywidualnej o najwy szej zalecanej klasie ochrony. 
 

rodki ochrony osobistej, zapewniaj cej w a ciw  ochron : 
r k: r kawice ochronne powlekane 
skóry:    ubranie robocze 
dróg oddechowych: zapewni  dobr  wentylacj  
oczu:   gogle ochronne lub maska os aniaj ca twarz 
 

Uwaga! Zalecany sprz t ochronny podlega obowi zkowi certyfikacji na znak 
bezpiecze stwa zgodnie z Rozporz dzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r.  
w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a tak e wyrobów importowanych 
do Polski po raz pierwszy, mog cych stwarza  zagro enie albo s u cych ochronie lub 
ratowaniu ycia, zdrowia lub rodowiska, podlegaj cych obowi zkowi certyfikacji na znak 
bezpiecze stwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegaj cych obowi zkowi 
wystawienia przez producenta deklaracji zgodno ci.  
 

Pracodawca jest obowi zany zapewni , aby stosowane rodki ochrony indywidualnej oraz 
odzie  i obuwie robocze posiada y w a ciwo ci ochronne i u ytkowe oraz zapewni  
odpowiednie ich pranie, konserwacj , napraw  i odka anie. 
 
9. W A CIWO CI FIZYKOCHEMICZNE 
 

posta , wygl d, kolor: cia o sta e, proszek, kolor zgodny z umieszczonym na 
etykiecie 

zapach:     s aby 
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pH:     nie okre lono 
temperatura wrzenia:  -  
temperatura topnienia:  nie okre lono 
temperatura palenia si :  - 
temperatura zap onu:  - 

temperatura samozap onu:  produkt nie jest samozapalny 
palno :    nie stwarza zagro enia  
w a ciwo ci wybuchowe: produkt nie jest wybuchowy 
granice niebezpiecze stwa wybuchu: 

- dolna:    - 
 - górna:     - 
w a ciwo ci utleniaj ce: nie okre lono 
pr no  pary:   - 
g sto :    1,115 g/cm3  (20 °C) 
lepko  dynamiczna:  nie okre lono 
rozpuszczalno : 

- w wodzie:   miesza si  bardzo dobrze 
- w rozpuszczalnikach  
organicznych:   nie okre lono 

wspó czynnik podzia u  
n-oktanol/woda:   nie okre lono 
 
10. STABILNO  I REAKTYWNO  
 

Trwa o : 
- stabilny w warunkach zalecanych dla przechowywania i transportu 
Warunki, których nale y unika : 
- brak 
Materia y, których nale y unika : 
- silne utleniacze 
- kwasy mineralne 
Niebezpieczne produkty rozk adu: 
- brak 
 
11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE 
 

Zagro enia toksykologiczne: 
- produkt nie stwarza zagro enia dla zdrowia i ycia cz owieka 
Dawki i st enia miertelne dla zwierz t: 
- brak danych dla omawianego produktu 
 
12. INFORMACJE EKOLOGICZNE 
 

Zagro enia dla rodowiska: 
- produkt nie stwarza zagro enia dla rodowiska 
Brak danych o ruchliwo ci opisywanego produktu w ró nych ekosystemach, jego zdolno ci 
do biokoncentracji, biodegradacji ani ekotoksyczno ci.  
Ekotoksyczno : 
- brak danych o st eniach toksycznych dla organizmów wodnych opisywanego 

produktu 
Nie dopuszcza  do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych oraz gleby. 
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Unika  zrzutów do rodowiska. Nie wprowadza  do kanalizacji. 
 
13. POST POWANIE Z ODPADAMI 
 

Je eli to mo liwe odzyska . 
Nie usuwa  do kanalizacji. Nie dopuszcza  do zanieczyszczenia wód powierzchniowych, 
gruntowych i gleby. 
Zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra rodowiska z dnia 27 wrze nia 2001r. w sprawie 
katalogu odpadów (Dz.U. nr 112 poz. 1206 z 2001r.): 
 

Zawarto  opakowania:  
- rodzaj odpadu: Nieorganiczne rodki do konserwacji i impregnacji drewna 
- kod odpadów: 03 02 04* 
- odpad niebezpieczny 
 

Opakowanie: 
- rodzaj odpadu: Opakowania z tworzyw sztucznych 
- kod odpadów: 15 01 02 
 
14. INFORMACJE O TRANSPORCIE 
 

Klasyfikacja materia u: 
Produkt nie stwarza zagro enia w wietle przepisów transportu drogowego 
 
15. INFORMACJE DOTYCZ CE PRZEPISÓW PRAWNYCH 
 

Klasyfikacj  i oznakowanie preparatu podano zgodnie z Ustaw  o substancjach  
i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001r, na podstawie danych dostarczonych 
przez producenta oraz na podstawie ogólnej wiedzy o substancjach. 
 

Oznakowanie opakowa : 
Produkt zawiera (równie  zgodnie z ustawodawstwem o produktach biobójczych): 
- Kwas borowy (zaw. 1%) 
 

X znaki ostrzegawcze: 
 brak 
 

R symbole zagro enia: 
 brak 
 

S symbole bezpiecze stwa: 
S2  Chroni  przed dzie mi 
S26  Zanieczyszczone oczy przemy  natychmiast du  ilo ci  wody i zasi gn  
porady lekarza 

 

Obowi zuj ce przepisy: 
1 Ustawa z dnia 11 stycznia 2001r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. 

nr 11 poz. 84 z 2001r.) wraz z pó niejszymi zmianami 
2 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. nr 62 poz. 628 z 2001r.) wraz 

z Rozporz dzeniami Ministra rodowiska (Dz. U. nr 152 poz. 1735-1737 z 2001r.) 
3 Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. 

nr 63 poz. 638 z 2001r.) wraz z pó niejszymi zmianami 
4 Obwieszczenie Marsza ka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 2006r. w 

sprawie og oszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. nr 
129 poz. 902 z 2006r.) 
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5 Ustawa z dnia 28 pa dziernika 2002 r. o przewozie drogowym towarów 
niebezpiecznych (Dz. U. nr 199 poz. 1671 z 2002r.) z pó niejszymi zmianami 

6 Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004r. w sprawie substancji 
niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych, których opakowania nale y 
zaopatrywa  w zamkni cia utrudniaj ce otwarcie przez dzieci i w wyczuwalne 
dotykiem ostrze enie o niebezpiecze stwie (Dz. U. nr 128 poz. 1348 z 2004r.) 

7 Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze nia 2003r. w sprawie oznakowania 
opakowa  substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. nr 173 
poz. 1679 z 2003r.) ze zmian  z dnia 9 listopada 2004r. (Dz. U. nr 260 poz. 2595 z 
2004r.) 

8 Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze nia 2003r. w sprawie kryteriów i 
sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. nr 171 poz. 1666 z 
2003r.) ze zmian  z dnia 29 pa dziernika 2004r. (Dz. U. nr 243 poz. 2440 z 2004r.) 

9 Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002r. w sprawie karty 
charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. nr 
140 poz. 1171 z 2002r.) wraz z Rozporz dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 
grudnia 2004r. zmieniaj cym rozporz dzenie w sprawie karty charakterystyki 
substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. nr 2 poz.8 z 2005r.) 

10 Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 wrze nia 2005r. w sprawie wykazu 
substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacj  i oznakowaniem (Dz. U. nr 201 
poz. 1674 z 2005r.)  

11 Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 29 listopada 2002r. w 
sprawie najwy szych dopuszczalnych st e  i nat e  czynników szkodliwych dla 
zdrowia w rodowisku pracy (Dz. U. nr 217 poz. 1833 z 2002r.) ze zmian  (Dz. U. nr 
212 poz. 1769 z 2005r.) 

12 O wiadczenie rz dowe z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie wej cia w ycie zmian do 
za czników A i B Umowy europejskiej dotycz cej mi dzynarodowego przewozu 
drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporz dzonej w Genewie dnia 30 
wrze nia 1957 r. (Dz. U. nr 178 poz. 1481 z 2005r.) 

13 Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 27 wrze nia 2001r. w sprawie katalogu 
odpadów (Dz. U. nr 112 poz. 1206 z 2001r.) 

14 Rozporz dzenie Ministra  Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 11 czerwca 2002r. 
zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny 
pracy (Dz. U. nr 91 poz. 811 z 2002r.) 

15 Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 czerwca 2006 r. zmieniaj ce 
rozporz dzenie w sprawie minimalnych wymaga  dotycz cych bezpiecze stwa i 
higieny pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których mo e 
wyst pi  atmosfera wybuchowa (Dz. U. nr 121 poz. 836 z 2006r.) 

16 Rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002r. zmieniaj cego 
rozporz dzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom (Dz. U. nr 127 poz. 
1092 z 2002r.) 

17 Rozporz dzenie Ministra  Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005r. w sprawie bada  i 
pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w rodowisku pracy (Dz. U. nr 73 poz. 
645 z 2005r.) 

18 Rozporz dzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spo ecznej z dnia 30 maja 1996r. w 
sprawie przeprowadzania bada  lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej 
opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzecze  lekarskich wydawanych do celów 
przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. nr 69 poz. 332 z 1996r.) z pó niejszymi 
zmianami (Dz. U. nr 37 poz. 451 i Dz. U. nr 128 poz.1405 z 2001r.) 
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19 Rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004r. w sprawie wykazu prac 
wzbronionych m odocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych pracach 
(Dz. U. nr 200 poz. 2047 z 2004r.) z pó niejszymi zmianami (Dz. U. nr 136 poz. 
1145 z 2005r.) 

20 Rozporz dzenie Ministra  Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2002r. w sprawie obowi zku 
dostarczenia karty charakterystyki niektórych preparatów niezaklasyfikowanych jako 
niebezpieczne (Dz. U. nr 142 poz. 1194 z 2002r.) 

21 Rozporz dzenie Ministra  Gospodarki i Pracy z dnia 5 lipca 2004r. w sprawie 
ogranicze , zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji 
niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz zawieraj cych je produktów 
(Dz. U. nr 168 poz. 1762 z 2004r.) z pó niejszymi zmianami (Dz. U. nr 39 poz.372 z 
2005r. i Dz. U. nr 127 poz. 887 z 2006r.) 

22 Rozporz dzenie Ministra  Zdrowia z dnia 17 stycznia 2003r. w sprawie informacji o 
preparatach niebezpiecznych, dla których nie jest wymagane dostarczenie karty 
charakterystyki (Dz. U. nr 19 poz. 170 z 2003r.) 

23 Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie substancji, 
preparatów, czynników lub procesów technologicznych o dzia aniu rakotwórczym lub 
mutagennym w rodowisku pracy (Dz. U. nr 280 poz. 2771 z 2004r.) z pó niejszymi 
zmianami (Dz. U. nr 160 poz. 1356 z 2005r.) 

24 Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdzia aniu narkomanii (Dz. U. nr 179, 
poz.1485 z 2005r.) ze zmian  (Dz. U. nr 120, poz. 826 z 2006 oraz Rozporz dzenie 
(WE) Nr 273/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004r. w 
sprawie prekursorów narkotyków (Dz. Urz. WE L 047 z dnia 18.02.2005) i 
Rozporz dzenia (WE) i Rady Nr 111/2005 z dnia 22 grudnia 2004r. okre laj cego 
zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomi dzy Wspólnot  a 
pa stwami trzecimi (Dz. Urz. WE L 22 z 26.01.2005., str. 1; Dz. Urz. WE Polskie 
wydanie specjalne z 2005r., t. 48, str. 1). 

 
16. INNE INFORMACJE 

 

Badania lekarskie pracowników oraz badania i pomiary czynników szkodliwych dokonywa  
zgodnie z obowi zuj cymi przepisami. 
Niniejsza karta charakterystyki zosta a sporz dzona na podstawie danych pochodz cych  
z karty charakterystyki dostarczonej przez producenta. 
Powy sze informacje zosta y opracowane w oparciu o bie cy stan wiedzy i do wiadcze . 
Nie stanowi  jednak gwarancji w asno ci produktu ani specyfikacji jako ciowej i nie mog  
by  podstaw  do reklamacji. Produkt powinien by  transportowany, magazynowany  
i stosowany zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz dobr  praktyk  i higien  pracy. 
Producent nie ponosi odpowiedzialno ci za straty wynikaj ce bezpo rednio lub po rednio 
ze stosowania powy szej interpretacji przepisów lub instrukcji. 
Przedstawione informacje nie mog  mie  zastosowania dla mieszanin produktu z innymi 
substancjami. Wykorzystanie podanych informacji, jak i stosowanie produktu, nie s  
kontrolowane przez producenta, a zatem obowi zkiem u ytkownika jest stworzenie 
stosownych warunków bezpiecznego obchodzenia si  z produktem.  
 
Karta zosta a wykonana przez: CHEM-NET S.C. Jan Heli ski, Krzysztof Ka mierski 
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ÚßÕÎÑ ÚÌÍ ðê éè¨ïïè

Kołnierz EHA – pokrycia wysokoprofilowane do 
çð ³³æ ¼¿½¸-©µ¿ô ¾´¿½¸¿ ©§±µ±°®±º·´±©¿²¿ò 
Æ¿µ®» ³±²¬¿ « © ¼¿½¸¿½¸ ± °¿¼µ« ±¼ ïðp ¼± 
éëpò 

Budowa kołnierza:  
Kołnierz składa si  ¦ ½¦¬»®»½¸ °±¼¬¿©±©§½¸ »´»³»²¬-© 
(dolny, dwa boczne i górny). Dolny element kołnierz¿ 
¼±°¿±©¿²§ ¶»¬ ¼± ¬±±©¿²»¹± ®±¼¦¿¶« °±µ®§½·¿ 
¼¿½¸±©»¹±ò Ù-®²§ ±®¿¦ ¾±½¦²» »´»³»²¬§   ¬¿µ 
©§°®±º·´±©¿²»ô » °±©¬¿¶» °®¦»¬®¦»  ³· dzy kołnierzem a 
¦°»´¿¬¿³· «³± ´·©·¿¶ ½ ¼±½·»°´»²·» °±¼²·»·±²§½¸ 
elementów kołnierza. W komplecie znajduj  ·  °»½¶¿´²» 
µ ¬±©²·µ·ô ¼¦· µ· µ¬-®§³ «¦§µ«¶»³§ ¦³·¿²  µ ¬¿ ²¿½¸§´»²·¿ 
±µ²¿ ©¦¹´ dem połaci dachu. Kołnierze typu EZA i EHA 
°±·¿¼¿¶  ¼±¼¿¬µ±©± ®§²·»²µ  ±¼©¿¼²·¿¶ ½  ³¿¶ ½  ²¿ 
½»´« ±¼°®±©¿¼¦»²·» µ®±°´·² °¿®§ ©±¼²»¶ ¦ º±´·· ©¬ °²»¹± 
µ®§½·¿ °±¦¿ ±µ²± ±®¿¦ ¾±½¦²» µ´·²§ «¦½¦»´²·¿¶ ½» 
¦¿°»©²·¿¶ ½» ±½¸®±²  przed nawiewaniem pyłu, li ½· · 
²·»¹«ò 

Elementy kołnierza:
1 — dolny element kołnierza z elastycznym fartuchem
î � »´»³»²¬§ ¾±½¦²» 
3 — górny element kołnierza 
4 — paski z blachy do mocowania kołnierza 
ë � ®§²·»²µ¿ ±¼°®±©¿¼¦¿¶ ½¿ ©±¼
ê � µ´·²§ «¦½¦»´²·¿¶ ½» 
é � °»½¶¿´²» µ ¬±©²·µ· ³±²¬¿ ±©» 








