Montajul ușilor
SISTEME PORTA PENTRU MONTAREA UȘILOR DE EXTERIOR
Sistemele propuse sunt o soluție pentru construcțiile pasive energetic. Începând cu 1 ianuarie 2021, toate clădirile noi și, începând cu 1 ianuarie 2019, clădirile publice nou
construite vor trebui să aibă un consum de energie aproape de zero. Aceste reguli vor fi responsabilitatea tuturor investitorilor, în conformitate cu reglementările adoptate în
Polonia și în întreaga Uniune Europeană.

CALITATE CONFIRMATĂ
Sistemul a fost testat la institutul IFT Rosenheim, unde a fost testată, printre altele, rezistența la
presiunea vântului (subpresiune și suprapresiune), a fost efectuat un test de impact și un test de
pierdere a proprietăților după modificări ciclice de temperatură.

SISTEME PORTA PENTRU MONTARE PASIVĂ ÎN
LINIA DE ÎNCĂLZIRE
Sistemul Pasiv constă în:
1. Sistemul Base
2. Profile termice de îmbinare
3. Adeziv pentru montaj
4. Ambalarea tuturor cadrelor dedicate

Sistem pasiv (bară)

PARAMETRII SISTEMULUI:

(Sistemul protejează de 4 ori pierderea de căldură în comparaţie cu montajul ușilor clasice)

• Eliminarea punţilor punctuale și liniare de pe întreg perimetrul ușii
• Capacitatea de încărcare a sistemului cu 400 kg pe 1m
• Eliminarea posibilităţii de îngheţare a pereţilor chiar și sub -20°C
• Etanșeitate și rezistenţă la intemperii până la 1050 Pa
• Stabilitate la variaţii de temperatură între -10°C/+60°C
• Stabilitatea și rezistenţa la deformare
• Rezistenţă la tracţiune 3000 Pa
• Rezultatul testului de impact - clasa 5
• Izolaţie acustică Rstw – 58dB
Sistemul este recomandat pentru izolarea termică în cazul
locuinţelor pasive și eficiente energetic.

Sistem pasiv (prag)

SISTEME PORTA PENTRU MONTARE TIP BASE
A UȘILOR DE EXTERIOR ÎN LINIA PERETELUI
Sistemul Base constă în:
1. Bandă interioară de 7 m cu lăţimea de 90 mm,
2. Bandă exterioară de 7 m cu lăţimea 90 mm,
3. Bandă termică pervaz
4. Hidroizolant hibrid
5. Șuruburi 7,5x12
6. Praguri de acoperire cu butil 150 mm
7. Spumă de montaj Soudafoam Clasic

Sistem base (bară)

MONTAJUL
UȘILOR

Sistemul BASE propus este o soluţie completă care permite instalarea profesională a ușilor exterioare.
Sistemul garantează eliminarea transmiterii vaporilor de apă prin utilizarea componentelor de cea mai bună calitate în interiorul
clădirii, dar și evacuarea eficientă a vaporilor de apă în afara peretelui.
Sistem base (prag)
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