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WIZUALNA OCENA OKIEN I DRZWI MODELOWYCH PCW 

 

I. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA 

Niniejsze wytyczne obowiązują w odniesieniu do wizualnej oceny powierzchni okien oraz drzwi 

zewnętrznych modelowych, z tworzywa sztucznego. Kryteria oceny obowiązują zarówno dla 

powierzchni niepowlekanych jak i dla powierzchni powlekanych organicznie (lakierowanych) lub 

powlekanych folią. 

Niniejsze wytyczne nie obejmują:  

− szkód powstałych na wbudowanych oknach spowodowanych kolejnymi etapami prac 

budowlanych 

− szkód powstałych na wbudowanych oknach spowodowanych brakiem lub nieodpowiednią 

konserwacją i pielęgnacją, także w okresie obowiązywania gwarancji. 

 
II. KONTROLA 

Podczas badania właściwości miarodajny jest wygląd powierzchni widocznych. Badanie przeprowadza 

się w odniesieniu do powierzchni zewnętrznych z odległości 5 metrów; powierzchnie wewnętrzne należy 

oceniać z odległości 3 metrów. 
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Powierzchnie zewnętrzne należy badać przy rozproszonym świetle dziennym, powierzchnie 

wewnętrzne przy normalnym, rozproszonym oświetleniu patrząc pod kątem prostopadłym do 

powierzchni. 

Badanie należy przeprowadzić po usunięciu śladów użytkowania (skutki wpływów atmosferycznych, 

zabrudzenia, zjawiska wynikające z czyszczenia). 

 
III. WYMAGANIA 

Okna modelowe (tzn. koła, łuki, trapezy itp.) należy oceniać zgodnie z „Wizualna ocena elementów 

okien i drzwi z tworzyw stucznych” stanowiących załącznik nr. 1 tego dokumenu należy jednak 

uwzglednić, że przy procesie wyginania może dojść do zmian na powierzchni profilu oraz lekkich 

odchyleń zewnętrznych wymiarów profili. Zmian tych z powodów technicznych nie da się uniknąć 

dlatego nie stanowią one podstawy do reklamacji. Również przy gięciu poszerzeń okiennych odchylenia 

wymiarów zewnętrznych są technicznie nie do uniknięcia co również nie stanowi podstawy do 

reklamacji. Z powodu odchylenia w wymiarach mogą nastąpić przesunięcia poszerzenia w stosunku do 

ramy i ramy w stosunku skrzydła. 

 

Przy gięciu profili okleinowanych mogą po procesie gięcia wystąpić widoczne różnice w stopniu połysku 

oraz różnice w wytłoczeniach na powierzchni w porównaniu do profili nie poddanych gięciu. Różnice te 

są technicznie nie do uniknięcia i nie stanowią podstawy do reklamacji. 
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Załącznik 1 do Wizualnej oceny okien i drzwi modelowych PCW
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Spis tre ci 
 
1. Zakres obowi zywania 3 
2. Kontrola 3 
3. Wymagania 3 
Literatura 7 
 
 

1. Zakres obowi zywania 
 
Niniejsze wytyczne obowi zuj  w odniesieniu do wizualnej oceny powierzchni okien, drzwi 
zewn trznych, fasad i konstrukcji ogrodów zimowych / dachów szklanych z tworzywa sztucznego. 
Kryteria oceny obowi zuj  zarówno dla powierzchni niepowlekanych jak i dla powierzchni organicznie 
powlekanych (lakierowanych) lub powlekanych foli . 
 
Podstaw  niniejszej broszury stanowi  wspólne uzgodnienia dotycz ce jako ci i metod badania, 
podj te przez Gütergemeinschaft Kunststofffenster und !Türen e.V. [ Stowarzyszenie ds. jako ci 
okien i drzwi z tworzywa sztucznego] oraz Gütergemeinschaft Kunststoff-Fenstersysteme 
[Stowarzyszenie ds. jako ci systemów okien z tworzywa sztucznego] w Qualitätsverband 
Kunststofferzeugnisse e.V. [Zwi zku ds. jako ci wyrobów z tworzywa sztucznego] w aktualnie 
obowi zuj cej wersji. Przy powierzchniach lakierowanych  nale y przestrzega  ustale  dotycz cych 
jako ci i metod badania obowi zuj cych dla przemys owego powlekania lakierem na mokro cz ci z 
tworzyw sztucznych. 
 
Niniejsze wytyczne nie obejmuj : 
- szkód powsta ych na wbudowanych oknach spowodowanych kolejnymi etapami prac 

budowlanych (patrz Broszura VFF HO.08) 
- szkód powsta ych na wbudowanych oknach spowodowanych brakiem lub nieodpowiedni  

konserwacj  i piel gnacj , tak e w okresie obowi zywania gwarancji (patrz Broszury VFF WP.01 
do WP.05) 

 
 

2. Kontrola 
 
Podczas badania w a ciwo ci miarodajny jest wygl d powierzchni widocznych. Badanie przeprowadza 
si  w odniesieniu do powierzchni zewn trznych z odleg o ci 5 metrów; powierzchnie wewn trzne 
nale y ocenia  z odleg o ci 3 metrów.  
 
Powierzchnie zewn trzne nale y bada  przy rozproszonym wietle dziennym, powierzchnie 
wewn trzne przy normalnym, rozproszonym o wietleniu patrz c pod k tem prostopad ym do 
powierzchni. 
 
Badanie nale y przeprowadzi  po usuni ciu ladów u ytkowania (skutki wp ywów atmosferycznych, 
zabrudzenia, zjawiska wynikaj ce z czyszczenia). 
 
 

3. Wymagania  
 
Obja nienia do tabeli 
 
Poziom wymaga  (patrz te  ilustracje strona 6): 
 

   powierzchnie widoczne po monta u przy zamkni tym oknie 

  powierzchnie widoczne po monta u przy otwartym oknie 

 powierzchnie niewidoczne po monta u 
 
nie dotyczy: cecha nie dotyczy powierzchni okre lonej w danej kolumnie. 
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Kategorie oceny, 
cechy i poziom 

WYMAGANIA MINIMALNE 

powierzchnie z tworzywa 
sztucznego 

powierzchnie powlekane 

lakierem foli  

3.1 Kratery (przy pow oce 
z lakieru), p cherze, 
jamy skurczowe) 

 warunkowo dopuszczalne, 
je eli nie rzucaj  si  za 
bardzo w oczy , patrz 
punkt 2 

warunkowo dopuszczalne, 

<0,5mm, maks. 10 szt
1
) 

warunkowo dopuszczalne, 

<0,5mm, maks. 10 szt
1
) 

 

 

dopuszczalne dopuszczalne dopuszczalne 

3.2 Cia a obce (np. 
w ókna) 

 warunkowo dopuszczalne, 
je eli nie rzucaj  si  za 
bardzo w oczy , patrz 
punkt 2 

warunkowo dopuszczalne, 

<0,5mm, maks. 5 szt
1
) 

nie dotyczy 

 
 

dopuszczalne warunkowo dopuszczalne, 

<0,5mm, maks. 10 szt
1
) 

nie dotyczy 

 dopuszczalne dopuszczalne nie dotyczy 

3.3 Odpryski, oderwania  

 

 

 
nie dotyczy 

 
niedopuszczalne 

 
niedopuszczalne 

3.4 Zacieki   
nie dotyczy 

 
niedopuszczalne 

 
nie dotyczy 

 
 

 
nie dotyczy 

warunkowo dopuszczalne, 
je eli nie rzucaj  si  za 
bardzo w oczy , patrz 
punkt 2 

 
nie dotyczy 

  
nie dotyczy 

 
dopuszczalne 

 
nie dotyczy 

3.5 Efekt skórki 
pomara czy 

  
nie dotyczy 

warunkowo dopuszczalny: 
o grubej strukturze, je eli 
grubo  warstwy wg 
zalece  konstrukcyjnych 
lub specyfikacji zlecenia 

>50 m. O drobnej 
strukturze dopuszczalne$ 

 
nie dotyczy 

 

 

 
nie dotyczy 

 
dopuszczalne 

 
nie dotyczy 

3.6 Ró nice po ysku 
2)

   warunkowo dopuszczalne, 
je eli nie rzucaj  si  za 
bardzo w oczy , patrz 
punkt 2 

warunkowo dopuszczalne, 
je eli nie rzucaj  si  za 
bardzo w oczy , patrz 
punkt 2 

warunkowo dopuszczalne, 
je eli nie rzucaj  si  za 
bardzo w oczy , patrz 
punkt 2, dopuszczalne 
przy formowanych/ 
zaginanych elementach 

 

 

 
dopuszczalne 

 
dopuszczalne 

 
dopuszczalne 

3.7 Ró nice 
kolorystyczne 

2)
  

- na powierzchni 
 
 
 
 
- w obrabianych 
miejscach, np. 
miejsca zgrzewu 

 warunkowo dopuszczalne, 
je eli nie rzucaj  si  za 
bardzo w oczy , patrz 
punkt 2 

warunkowo dopuszczalne, 
je eli nie rzucaj  si  za 
bardzo w oczy , patrz 
punkt 2 

warunkowo dopuszczalne, 
je eli nie rzucaj  si  za 
bardzo w oczy , patrz 
punkt 2 

 

 

 
dopuszczalne 

 
dopuszczalne 

 
dopuszczalne 

  
nie dotyczy 

dopuszczalne w 
zale no ci od procesu 
produkcji 

dopuszczalne w 
zale no ci od procesu 
produkcji 

 

 

 
nie dotyczy 

 
dopuszczalne 

 
dopuszczalne 

3.8 Nierówno ci 
wynikaj ce z jako ci 
pó produktu 

  
warunkowo dopuszczalne, je eli nie rzucaj  si  za bardzo w oczy , patrz punkt 2 

 

 

 
dopuszczalne 
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3.9 Zjawiska wynikaj ce z 

produkcji i 
u ytkowania, np. 
nierówno ci przy 
zginaniu, 
mechanicznym 

czeniu, lady po 
szlifowaniu, 
zag bienia, guzy, 
zadrapania 

  
warunkowo dopuszczalne, je eli nie rzucaj  si  za bardzo w oczy , patrz punkt 2 

 

 

 

 
dopuszczalne 

 
1)

 Na mb przy profilach lub na m
2
 przy wype nieniach 

2)
 Przy wymianie lub naprawy elementów lub cz ci elementów nale y spodziewa  si  ró nic po ysku 

lub koloru w stosunku do ju  dostarczonych lub istniej cych elementów spowodowanych wp ywami 
atmosferycznymi.  
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                          Przekrój A ! A                             Przekrój B ! B 
 
Rys. 1: Okno z tworzywa sztucznego z prowadnic  rolet i doln  listw  przy czeniow  
 
 

   powierzchnie widoczne monta u przy zamkni tym oknie 

  powierzchnie widoczne monta u przy otwartym oknie 

 powierzchnie niewidoczne monta u 
 

 
 
 
                     Przekrój A ! A                            Przekrój B ! B 
 
Rys. 1: Drzwi z tworzywa sztucznego z wype nieniem 
 
 

   powierzchnie widoczne monta u przy zamkni tym oknie 

  powierzchnie widoczne monta u przy otwartym oknie 

 powierzchnie niewidoczne monta u 
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