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Na podstawie rczpożądzenia Ministra lnfrastruktury z dnia 8 listopada 2oo4 r,
W sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich
Wydawania (Dz, U. Nr 249, poz. 2497), W Wyniku postępowania aprobacyjnego dokonanego
W lnstytucie Techniki BudowlanejW Warszawie, na Wniosek firmy:

MADEJsKl spółka Jawna
31-752 Kraków, ul. Makuszyńskiego 28

stwierdza się plzydatność do stosowania W budownictwie WyrobóW pod nazwą

Piany poliuretanowe
GRAFEN PROFESSIONAL

W zakresie i na zasadach określonych w za|ączniku, który jest integ.alną częścią niniejszej
Aprobaty Technicznej lTB,

Termjn ważności:
10lutego 2019 r,

zalacznik:
Postanowienia ogólne i techniczne

l"A
// 

.lan Boarowtcz

DYREKToR

Warszawa, 'I0 lutego 2014 r,

lnstytutu Ęchniki BJJdoWJanej

Dokument Aplobaly Jechnicznej lTB ATł 5 9269ź014 żawieta 12 stron, Tekst tego aońńiitu- mozna kopiować tylko
w całości, publikowanie lub upowszechnianie w każdej innej formie fmgmenlów tók§u Aprobaty Technicznej wymiga
pi§emnego uzgodnienia z lnsMutem Techniki Budowlanej,
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l. PRzEDMloT APRoBAW

Pzedmiotem Aprobaty Technicznej lTB są piany poliuretanowe GMFEN
PRoFESsloNAL:

Grafen Profe§sional Pianka Montażowa Węźykowa, pżeznaczona do aplikacji W

temperaturach od +5o do +30oc,

- Grafen Professional Pianka Pistoletowa, pżeznaczona do aplikacji W temperaturach od
+5o do +30oc,

Grafen Professional Pianka Montażowa Zimowa Wężykowa, pżeznaczona do aplikacji W

temperaturach od -10o do +30.c,

- Grafen Professional Pianka Pistoletowa zimowa, pżeznaczona do aplikacji W

temperaturach od -10o do +30oc,

Grafen Professional Pianka Niskoprężna Pistoletowa, przeznaęona do aplikacji W

temperaturach od +5o do +3goę,

Producentem WyrobóW objętych Apfobatą jest firma MADEJSK| społka Jawna,

ul, Makuszyńskiego 28, 31-752 KrakóW,

Piany GMFEN PRoFEssloNAL są jednoskładnikowymi, ni§koprężnymi, półsztywnymi

pianami poliuretanowymi W aerozolu. Materiał do ich Wytwarzania (żywice poliuretanowe,

diizocyjaniany i dodatki) dostarczany jest W metalowych pojemnikach ciśnieniowych. Piany objęte

Aprobatą są Wytwarzane i aplikowane W miejscu zastosowania, pzy użyciu pistoletu lub dy§zy

z Wężykiem, a po aplikacji twardnieją na skutek absorpcji Wilgoci z poulietża.

Wymagane Właściwości techniczne pian poliuretanowych, objętych Aprobatą podano

Wp,3,

2. PRzEzNAczENlE, zAKREs lWARUNKI sTosoWANlA

Piany poliuretanowe GMFEN PRoFEsSloNAL są plzeznaczone do uszczelniania
przestżeni między ościeźami a ościeżnicami okien idrżWi, Wykonywanych z drewna, metalu lub
niepIasMikowanego PVc, przy montażu okien idżWi (z Wyjątkiem drzwi kla§yfikowanych W

zakresie odpomości ogniowej). Piana nie zastępuje mechanicznego mocowania drzwi iokien do
pzegród budynku, a osadzanie ościeżnic powinno być Wykonywane pzy użyciu łącznikóW

mechanicznych.

Piany poliuretanowe, objęte Aprobatą mogą być stosowane do Wypełniania pęknięć

i niewielkich, nieruchomych szczelin W połączeniach między elementami pżegród W budynku
(z Wyjątkiem pżegród klasyfikowanych W zakresie odporności ogniowej).
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Pianę poliuretanową należy chronić pżed działaniem promieniowania UV plzez osłonięcie
odpowiednim kitem lub innymi Wyrobami, odpornymi na Warunki atmosferyczne, Nie należy
używać piany W pobliżu otwańego ognia.

Podczas prac z użyciem pian poliuretanowych należy ścjśle pzestzegać WarunkóW ich
stosowania, określonych W instrukcji Producenta, oraz WarunkóW montażu drzwi j okien,
określonych W instrukcjach ich ProducentóW,

3. WŁAścWoŚcl TEcHNlczNE. WYMAGANIA

Wymagane Właściwości techniczne pian poliuretanowych Grafen Professional Pianka
Montażowa Wężykowa, Grafen Professional Pianka Pistoletowa i Grafen Professional Pianka
Niskoprężna Pistoletowa podano W tablicy ,l, a pian Grafen Professional Pianka Montażowa
zjmowa Wężykowa, Grafen Professional Pianka Pistoletowa zimowa - W tablicy 2.

Tablica l

Póz. właściwdści
vvymagania Metody

badańWęłkowa pistoletowa NiskopĘżna
2 3 5 6

1 Gęstośc pozorna (całkowita),

Ę/m", piany aplikowanej W
temp, +23oc i RH 50%

32,8 ! 15% 23,5 ! 15o/r 17 ,5 ż 15o/ó p, 5.6.2

2 stopień ekspansji (pżyro§t
wysokości piany W szcżelinie),
%, piany aplikowanej W temp.
+23óC i RH 50ol.

1,I91 11 59ź7 60+6 p, 5.6.3

3 czas cięcia, minuty, piany
aplikowanej Wtemp, +23oc iRH
50%

65 :i 10oló 41 ! 1oo/ó 23 t 10o/o p, 5,6,4

Ą1 Nasiąkliwość po 24 h W wodzie
plzy częściowym zanużeniu,
ks/m' <1

PN-EN
1609,.2013
na próbkach

{15ox150x2$ mm
51 stabilność wymiarowa po 24 h

W temp +40oc i RH 95%, %,
W kierunku:
_ długości i szerokości
- grubości (kierunek Wzro§tu

piany)

t5
16

15

PN-EN
1604,.2013
na pńbkach

(10ox1O0ź5) mm

Naprężenie ściskające plz y 1 0olo
odksżtałceniu Względnym, kPa >35 >20

PN-EN
826:2013

na póbkach
(50x5Oź$ mm

71 Wytżymałość na rozci€anie
pro§topadle do powieżchn j
czołowych, kPa > 100 >60

PN-EN
1607:2013
na pńbkaó

(50x5oę$ mln
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c.d. tablicy l

Poz. właściwości
livymagania Metody

badańWęłkowa NiskopĘżna
1 2 3 4 5 6

81 Wytżymałość na ścinanie, kPa
>50 >35 PN-EN

12090:2013

92 Pżyczepność piany do podłoźa,
okreśIona wytz ymałością na
rozciąganie, kPa:
- drewno
- cąła ceramiczna, beton
- aluminium
_ PVC-U

>75
>75
>80
>80

>55
>40
>60
>50

PN-EN
16072013

' 
badanie Wykonuje się dla piany aplikowanej W temp +3ooc

' badanie Wykonuje się dla piany aplikowanej W temp, +soc i +3ooc

Tablica 2

Poz. właściwąści
vflymagania Metody

badańZmowa Węźykowa zimowa piśol€tovra
2 3 4

Gęstość pozorna (całkowiia),
kgm', piany aplikowanej W
temo, +23oc i RH 50ol.

32,5 ! 15o/o 23,o ! 15o/o p 5,6,2

2 Pż yrost wysokości piany w
szczelinie (stopień ekspansji), %,
piany aplikowanej w temp, +23oc
i RH 50%

133 :r 13 67t7 p, 5.6.3

3 cżas cięcia, minuty, piany
aplikowanej W temp. +23oc i RH
5oo/"

68 i 10% 43 ź 10o/o p. 5,6,4

41 Nasiąkliwość po 24 h W Wodzie
przy częściowym zanuźeniu,
kg/m'

<1

PN-EN
1609:2013
na pńbkach

(150x150ź5) mm
51 stabilność Wymiarowa po 24 h

W temp. +40oc i RH 95%o, %,
W kierunku:

- długości i szerokości
_ glubości (kiefunek Wzrostu

piany)

i5
t9

PN-EN
1604:2013
na pńbkach

(100x1O0ź5) mm

Naprężenie ściskające pży 1 0%
odkształcen iu wżględnym, kPa >40

PN-EN
826|2013

na próbkach
(50x5Oź5) mm

71 Wytżymałość na rozciąganie
prostopadle do powjerżchni
czołowych, kPa > 100

PN-EN
1607:2013
na póbkach

(50x5Oź5) mn
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c.d. tablicy 2

Poz. właściwości
urymagania Metody

badańzimowa Węłkowa zimowa pi§toletowa
1 2 3 5

81 Wytzymałość na ścinanie, kPa
>50 PN-EN

12090:2013

92 Przyczepność piany do podł5ża,
określona Wytrzymałością na
lozciąganie, kPa:

_ cegła ceramiczna, beton
- aluminium
- PVC-U

>80
>50

>85

PN-EN
16072013

lbadanie Wykonuje się dla piany aplikowanejw temp +30oc
' badanie Wykonuje się dla piany aplikowanej W temp, -1ooc i +3ooc

4. PAKoWANIE, PRZECHoWYWAN|E l TRANSPoRT

Piany poliuretanowe, objęte Aprobatą powinny być pakowane, pżęchowywane
i transpońowane W sposób zapewniający zabezpieczęnie pżed zniszczeniem lub mechanicznym
uszkodzeniem opakowań, Warunki pakowania mogą być uzgodnione między Producentem
i odbiorą. Do kżdego opakowania powinna być dołączona etykieta zawierająca co najmniej

następujące dane:

_ nazwę iadres Producenta,

nazwę handloWąWyrobu,

pojemność netto Iub pojemność nefto i masę netto,

- okres pzydatnoścido Użycia,

nrAprobaty Technicznej lTB AT-15-9269/2014,

numer i datę lvystawienia krajowej deklaracji zgodności,
_ znak budowlany,

Sposób oznakowania Wyrobu znakiem budowlanym powinien być zgodny z rozpo-
rządzeniem Ministra lnfrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r, W sprawie sposobóW deklarowania
zgodności WyrobóW budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
nr 1g8D0o4, poz.2041 , z późniąszymi zmianami).

Ponadto, jeźeli z odrębnych pzępisóW Wynika obowiązek oznakowania Wyrobu na podstawie
lozpaządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r, W sprawie oznakowania opakowań
substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz.lJ. z 2012
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l., poz. 445) olaz dołączania informaqi określającej zagrożenia dla zdrowia lub życia, Wynikające z
kańy charaKerystyki na podstawie rczpolządzenia WE) nr 1907ź006 (ze zmianami) Parlamentu
Europejskiego i Rady W sprawie Ęestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń W

zakre§ie chemikalióW (REACH), do Wyrobu powinna być dołączona dokumentacja W odpowiedniej
formie, zawierająca Wymagane plzez pżepisy prawne oznakowania i informacje,

5. ocENA zcoDNoścl

5.1" zasady ogólne

Zgodnie z ań, 4, ań. 5 ust, 1, p.3 oŻz ań. 8 ust, 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2oo4 r,

o Wyrobach budowlanych (Dz, U. ff 9z2oo4, poz. 881, z póżniąszymi zmianami) Wyroby, których
dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, mogą być Wprowadzane do obrotu j sto§owane pzy
Wykonywaniu robót budowlanych W zakresie odpowiadającym ich Właściwościom użytkowym
i pżeznaczeniu, jeżeli Producent dokonał oceny zgodności, Wydał kąową deklarację zgodności
z Aprobatą Techniczną lTB AT-,15-9269/2014 i oznakował Wyroby znakiem budowlanym, zgodnie
z obowiązującymi pżepisami,

zgodnie z rozpovądzeniem Ministra lnfrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r, W sprawie
sposobóW deklarowania zgodności WyIobóW budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz, U, nr 198l2oo4, poz. 2041, z póżniejszymi zmianami) oceny zgodności
WyrobóW objętych Aprobatą Techniczną fiB AT-15-926912014 dokonuje Producent, stosując
system 3.

W pżypadku systemu 3 oceny zgodności, Producent może Wystawić kąową deklarację
zgodności z Aprobatą Techniczną lTB AT-15-9269/2014 na podstawię:

a) Wstępnego badania typu prz eprowadzonego pżez akredytowane laboratorium,

b) zakładowej kontroli produkcji,

5.2. Wstępne badanie typu

Wśępne badanie typu jesl badaniem potwierdzającym Wymagane v!łaściwości techniczno-
użytkowe, Wykonywanym pżed Wprowadzeniem WyrobóW do obrotu,

Wstępne badanie typu obejmuje:

nasiąkliwość pży częściowym zanurzeniu,

stabilnośc Wymiarową,

naprężenie ściskające przy 10olo odksźałceniu Wżględnym,

Wytlzymałość na rozciąanie prostopadle do powiezchni czołowych,
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wytzymałość na ścinanie,

- prżyczepnoŚĆ do podł]ży.

Badania, Kóre W proceduże aprobacyjnej były podstawą do ustalenia Wlaściwości

techniczno-użytkowych WyrobóW, stanowiąW§tępne badanię typu W ocenie zgodności,

5.3, zakladowa kontrola produkcji

Zakładowa kontroIa produkcji obejmujeI

1) specyfikację i sprawdzanie surowcóW i składnikóW,

2) kontrolę i badania W procesie Wytwazania oraz badania gotowych WyrobóW (p, 5.4),

prowadzone plzez Producenta zgodnie z ustalonym planem badań oraz Według zasad i

procedur określonych W dokumentacji zakładowej kontroli produkcji, dostosowanych do
technologii produkc.ii izmiezających do uzyskania WyrobóW o Wymaganych ldaściwościach,

Kontrola produkcji powjnna zapewniać, że Wyrób jest zgodny z Aprobatą Techniczną lTB
AT-15-926912014. Wyniki kontroli produkcji powinny być systematycznie Ęestrowane. zapisy
rejestru powinny potwierdzać, że Wyrób spełnia kryteria oceny zgodności, Poszczególne Wyroby
lub pańie WyrobóW i zwięane z nimi szczegóły produkcyjne muszą być W pełni możliwe do
identyfikacji i odtworzenia,

5.4. Badania gotowych WyrobóW

5.4.1. Program badań. Pr€ram badań obejmuje:

badania bieżące,

badania okresowe.

5.4.2. Badania bieące. Badania bieżące oĘmują sprawdzenieI

- gęstości pozomej,

- czasu cięcia,

5.4.3. Badania okresowe. Badania okresowe obejmują sprawdzenie:

- stopnia ekspansji,

naprężenia ściskającego plzy,l0% odksżałceniu Względnym,

- nasiąkliwości plzy częściowym zanurzeniu,

- stabilności Wymiarowej,

- Wytrżymałości na rozci€anie prostopadle do powieżchniczołowych,

Wytzymałości na ścinanie,
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- plzyczepnoŚcidopodłcży.

5.5. częstotliwość badań

Badania bieżące powinny być Wykonywane zgodnie z ustalonym planem badań, ale nie
żadziej niż dla każdej pańij WyrobóW, W]eIkość pańji WyrobóW powinna być określona W
dokumentacji zakładowej kontroli produkcji.

Badania okresowe należy Wykonywać nie ż adziej niż raz na 3 lata.

5.6. Metody badań

Badania WłaścŃości technicznych powinny być vvykonywane Według norm podanych
W tablicach 1 i 2 oraz podanych poniżej opisóW. otżymane Wyniki badań należy poróWnywać z
Wymaganiami podanymiW tablicach 1 i2,

5.6,1. Wa.unki Przygotowania próbek do badań. Pianę poliuretanową należy spieniać
pzy użyciu odpowiednio pistoletu lub dyszy z wężykiem..

a) bezpośrednio na podłożu - W pżypadku próbek do badań gęstości pozornej (całkowitej)

i czasu cięcia,

b) W formach ze sklejki Wyłożonej od góry folią §ymulujących szczelinę (od dołu podłoże
Według tablic 1 i 2) - W plzypadku próbek do badań pzyczepności do podłoża,

c) W formach ze sklejki Wyłożonej papierem, symulujących szczelinę - W przypadku próbek
do pozostałych badań.

Aplikację piany pęeprowadza się W komoże klimatycznej, W temperaturach Według tablic
'l i 2. Folmy z pianą do badań Według b) i c), z Wyjątkiem badania §topnia ekspansji, należy
pozostawić na 24 h w Warunkach spieniania, a następnie rozformować i poddać dalszej
klimatyzacji W Warunkach laboratoryjnych p.zez okre§ 14 dni, po czym przygotować próbki do
badań.

5.6.2. sprawdzenie gęstości pozornej (całkowitei). Badanie należy Wykonywać na
próbkach piany spienionej swobodnje, W postaci pojedynczych odcinkóW 'sznura, długości około
15 cm i średnicy nie mniejszej niż 30 mm, odcinki sznura należy nanosić na płaską powierzchnię
Wyłożoną folią Próbki powinny być pozostawione W Warunkach §pieniania (p, 5.6,1) pEez okres
24 h lub 'l4 dni, Po tym czasie każdą z sześciu plzygotowanych próbek (z naskórkiem) należy
zważyć z dokładnością do o,o1 g, określając jej masę m, Próbki należy kolejno zanuzać W

napełnionym Wodą cylindze pomiarowym z podziałką 10 cm3 (objętość początkowa Wody yo)
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i odczytywać zwiększoną objętość (yr. Gęstość pozorną pl W kg/m3, należy obliczaó ze Wzoru:

p = 1m : (v1 - v -,'000, Wynik badania śanowi średnia z sześciu pomiaróW.

5.6.3. sprawdzenie stopnia ekspansji (przyrostu Wysokości piany w szczelinie).
Sprawdzenie pżyrostu Wysokości piany należy Wykonać popżez spienienie piany W formie

W postaci metrowej szczeliny o szerokości i Wysokości 30 x 30 mm, Do badania należy

przygotować dwie formy (szczeliny). Bezpośrednio po aplikacji piany do jednej formy, na jej

powieżchnię nakładamy drugą formę i po 24 godz. od spienienia, przy pomocy suwmiarki z
dokładnością nie mniejszą niż 0,01 mm, mierzymy wysokość piany W połowie długości formy olaz
W odległości 10 cm od końcóW szczeliny. Uzyskany Wynik Wysokości Wzrostu piany należy

odnieść do Wysokości pieMotnego Wypełnienia szczeliny i podać W procentach. Pojemnik z pianą

i formy należy pżed badaniem klimatyzować pżez 24 godz. W Warunkach laboratoryjnych.

Wynikiem badania.iest Wańość średnia uzyskana z co najmniej tzech pomiaróW,

5.6.4. sprawdzenie czasu cięcia. Sprawdzenie czasu cięcia należy pżeprowadzać W
Warunkach laboratoryjnych. Na a*usz papieru należy spieniać kilka pasóW pojedynczych Warstw

piany (odcinki ,,sznura" o średnicy nie mniejszej niż 30 mm) W odległości 2 do 3 cm od siebie,

Przy pomocy szablonu z wycięciem o szerokości 60 mm iWysokości 30 mm znajduje się
fragment §znura piany o Wysokości 30 mm i pżecina go za pomocą noża W pżedziałach czasu

co 3 minuty, a pod koniec badania co 1 minutę. Jeżeli po pzecięciu na powierzchni noża

pozostanie piana lub gdy cięcie spowoduje zniszczenie struktury (komórek piany) należy proces

poMażać na kolejnych fragmentach sznura piany, Wynikiem badania jest czas, po którym cięta

nożem piana nie będzie pozostawała na nożu ipowodowała zniszczenie struktury,

5.7, Pobieranie próbek do badań

Próbki do badań należy pobierać losowo, zgodnie z normą PN-83/N-03010,

5.8. ocena wyników badań

Wyprodukowane Wyroby należy uznać za zgodne z Wymaganiami niniejszej Aprobaty

Technicznej lTB, jeżeli Wyniki Wszystkich badań są pozytywne,
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6, USTALEN|A FoRMALNo - PRAWNE

6.1. Aprobata Techniczna lTB AT-15-9269/2014 jest dokumentem stwierdzającym
plzydatność pian poliuretanowych GRAFEN PRoFEssloNAL do stosowania W budownictwie W
zakresie Wynikającym z postanowień Aprobaty.

zgodnie z ań, 4, ań. 5 ust, 1, pK. 3 oraz ań. 8 ust, 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2oo4 r,

o Wyrobach budowlanych (Dz, U. m 9z2oo4, poz, 881, z późniejszymi zmianami) lvyroby, których
dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, mogą być Wprowadzane do obrotu i stosowane p,zy
Wykonywaniu robót budowlanych W zakresie odpowiadającym ich Właściwościom użytkowym
i plzeznaczeniu, jeżeli Producent dokonał oceny zgodności, Wydał krajową deklarację zgodności
z Aprobatą Techniczną ITB AT-15-9269/20,14 i oznakował Wyroby znakiem budowlanym, zgodnie
z obowiązującymi pzepisami,

6.2, Aprobata Techniczna lTB nie narusza Uprawnień Wynika.iących z pżepisóW
o ochronie Własności pzemysłowej, a W szczególności ustawy z dnia 30 czerwca 2o0o r, - Prawo
Własności pżemysłowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 l., poz- ,l41o, z póżniejszyrni zmianami).
zapewnienie tych uprawnień należy do obowiązkóW kozystających z niniejszej Aprobaty
Technicznej lTB.

6.3. lTB Wydając Aprobatę Techniczną nie bieże odpowiedzialności za ewentualne
naruszenie praw WyĘcznych i nabytych.

6.4. Aprobata Techniczna lTB nie zwalnia Producenta od odpowiedzialności za Maśdwą
jakość wyrobów oraz wykonawców robót budowlanych od odpowiedzialności za wlaściwe ich
zastosowan ie

6.5, W treści Wydawanych prospeKóW i ogłoszeń oraz innych dokumentóW związanych
z Wprowadzaniem do obrotu istosowaniem W budownictwie pian poliuretanowych GMFEN
PRoFEssloNAL, należy zamięszęać informację o udzielonej tym Wyrobom Aprobacie
Technicznej lTB AT-1 5 -926912014.

7. TERM|N WAzNoŚcl

Aprobata Techniczna lTB AT-15-9269/2014 jest Ważna do 1o lutego 2019 r,
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Ważność Aprobaty Technicznej

Wnioskodawca lub formalny następca

z odpowiednim Wnioskiem nie później

dokumentU.

lTB może być przedłuźona na kolejne okresy, jeżeli jej

WystąJi W tej sprawie do lnstytutu Techniki Budowlanej

niż 3 miesiące pżed uŃWem terminu Ważności tego

KoNlEc

lNFORMACJE DODATKOWE

Normy i zalecenia zarriązane

PN-EN 826:2013

PN-EN 1604:2013

Wroby do izolacji cieplnej w budownictwie- okrŃtanie zańowania przy

sciskaniu

Wyroby do izolacji cieplnej W

Wmiarowej w określonych

WilgdnośCioWń

Wroby do izolacji cieplnej w bucJoffiictwie. okre§anie Wrzymatości na
rozciwanie prośopadle do powieĘchni czolowych

Wyroby do izolaąi cieplnej w budownictwie. określanie kńtkotruałej
nasiąkliwosci wodą melodą częściowego zanurzenia

Wyroby do izolacji cieplnej W budownictwie. określenie zańowania przy

ścinaniu

statystyczna kontrola jakości. Losowy Wbor jednostek produldu do
pńbki

budownictwie. okfeślanie stabilności

warunkań temperaturowch i

PN-EN 1607:2013

PN-EN 1609:2013

PN-EN 12090:2013

PN-83/N-030l0

Raporty, sprawozdania z badań, oceny i klasyfikacje

1, 02338/13lzOONK (LK02-02338/13/ZOONK), Praca badawcza dotycząca pian i kleju
poliuretanowego W pojemnikach ciśnieniowych. część 2: Badania pian poliuretanowych.

Zakład Konstrukcji i ElementóW Budowlanych lTB


