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System MB-86EI służy do wykonywania okien, ścian i drzwi otwieranych o klasie 
odporności ogniowej EI30 wg normy EN 13501-2+A1. Konstrukcja bazuje na systemie 
MB-86, dzięki czemu cechuje ją wysoka izolacyjność termiczna i akustyczna 
oraz szczelność na wodę i powietrze. System MB-86EI łączy w sobie zatem 
zalety klasycznego systemu okienno-drzwiowego z właściwościami przegrod 
ognioodpornych. Wykonana w nim zabudowa spełnia wszelkie wymagania 
obowiązujących przepisow i norm szczegolnie dotyczących oszczędzania energii 
i ochrony środowiska, zapewniając przy tym odpowiednie bezpieczeństwo 
pożarowe. System jest sklasyfikowany jako nierozprzestrzeniający ognia (NRO).

OKNA I DRZWI PRZECIWPOŻAROWE

MB-86EI

EI 30
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SYSTEM OKIEN PRZECIWPOŻAROWYCH / MB-86EI

DANE TECHNICZNE OKNA MB-86EI DRZWI MB-86EI

Głębokość ościeżnicy 77 mm 77 mm

Głębokość skrzydła 86 mm 77 mm

Grubość szklenia ościeżnica: 13 do 61 mm, skrzydło: 22 do 70 
mm 41-61 mm H do 3000 mm, L do 1300 mm

Max ciężar skrzydła 130 kg 200 kg

PARAMETRY TECHNICZNE OKNA MB-86EI DRZWI MB-86

Przepuszczalność powietrza klasa 4, EN 12207 klasa 4, EN 12207

Wodoszczelność klasa E 1500, EN 12208 klasa E 1350, EN 12208

Odporność na obciążenie wiatrem klasa C5, EN 12210 klasa C5/B5, EN 12210

Izolacyjność termiczna Uf od 1,07 W/(m2K), Uw od 0,86 W/(m2K)* Uf od 1,76 W/(m2K)

Odporność ogniowa klasa EI30 klasa EI30

* - dla okna o wymiarach skrzydła 2000 x 1100 mm ze szkłem 2-komorowym o Ug 0,5 W/(m2K), z ciepłą ramką 
dystansową i szybą przeciwpożarową w klasie EI30

Maksymalne wymiary konstrukcji
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Konstrukcje systemu MB-86 EI są objęte 
klasyfikacją ITB nr 1036_19_R419NZP

1 Profile o trzykomorowej budowie, gdzie centralną część stanowi komora izolacyjna pomiędzy przekładkami 
termicznymi o szerokości 43 lub 42 mm

2 Elementy izolacji ogniowej w komorach wewnętrznych kształtowników aluminiowych oraz specjalne akcesoria 
i materiały funkcjonujące w przestrzeni pomiędzy kształtownikami aluminiowymi a szkłem

3 Szeroki zakres grubości możliwych do zastosowania szyb pozwala na stosowanie różnych rodzajów szkła zespolonego, 
w tym zestawów dwukomorowych 

4 Okucia stosowane w MB-86EI standardowo są w klasie antywłamaniowej RC2

SYSTEM OKIEN PRZECIWPOŻAROWYCH / MB-86EI
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SYSTEM OKIEN PRZECIWPOŻAROWYCH / MB-86EI

Przekrój okna Przekrój drzwi balkonowych z niskim progiem

Przekrój okna 2-skrzydłowego z ruchomym słupkiem

K718744X
(K718745X)

K718730X

149.5

77

K431622X

 Przekroj przez drzwi EI30




