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LASSk
400

Seria de profile



Cap.1 - Caracteristici de sistem

Profilele prezint urm toarele particularit i:seria KLASS 400 ă ă ă�

- design modern, cu muchii generos rotunjite
- â ă 6ad ncimea constructiv a profilelor principale este de 0mm
- structur acameral a profilelor principaleă tetr ă
- profile clasa B
- coeficient de transfer termic de p n la 1, W/m K pentru profile armateâ ă 56 2

(ansamblu ramă-cercevea)
- etan are cu dou r nduri de garnituriș ă â
- utilizarea unui singur tip de arm tur pentru profilele principaleă ă (ramă, cerce-

vea, montant)
- sistem de armături comun cu seria KLASS 600
- frezare găuri mâner fereastră fără trecere prin armătură

- montan comuni pentru ram cercevele�i ă și
- baghete comune pentru profilele principale și cu seria KLASS 600
- posibilitatea mont rii de geam termoizolant dubluă simplu (5mm), geam

(24mm) sau triplu (34mm)

LASSk
400
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Cap.1 - Caracteristici de sistem

Gama de tipuri constructive ce pot fi realizate cu profilele seria KLASS 400:

LASSk
400

Fereastr fixă ă Fereastră 2 canate fixe

Fereastră
oscilantă

Fereastr batantă ă Fereastr batantă oscilo- ă Fereastr batantă oscilo- ă
cu montanti în cruce

Fereastr fix cuă ă
montan n cruceti î

Fereastr cu canate:ă două
fix + oscilo-batant

Fereastr canate:ă trei
fix oscilo-batant, , fix

Fereastr canate:ă trei
oscilo-batant, fix, oscilo-batant

Fereastr cu canateă două
fixcu montant :

oscilo-batant + oscilo-batant

Fereastr cu canateă două
cu montant mobil:

oscilant + oscilo-batant
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Cap.1 - Caracteristici de sistem

Gama de tipuri constructive ce pot fi realizate cu profilele seria KLASS 400:

LASSk
400

Fereastr canate :ă trei cu montanti ficsi
osciloscilo-batant , ant, oscilo-batant

Fereastră oscilobatantă
cu supralumină fixă

Fereastră oscilobatantă
cu supralumină mobilă

Fereastră oscilobatantă
cu sublumină fixă

Fereastr canate :ă trei cu montant mobil + fix
osciloscilo-batant , ant, oscilo-batant

Fereastr canate:ă două
fix, oscilo-batant cu supralumin fixă ă

Fereastr canate:ă două
, oscilo-batantoscilo-batant

ă ăcu supralumin fix

Fereastr canate:ă două
, oscilo-batantoscilo-batant

ă oscilantcu supralumin
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Cap.1 - Caracteristici de sistem

Gama de tipuri constructive ce pot fi realizate cu profilele seria KLASS 400:

LASSk
400

Fereastr uă să
oscilo-batantă

Fereastr uă să
oscilo-batantă

cu montant

Fereastr uă să
oscilo-batantă

cu montanti

Fereastr uă să
oscilo-batantă

cu supralumină fixă

Fereastr u canateă să două
oscilant, oscilo-batantă

Fereastr u canateă să două
oscilant, oscilo-batantă

cu montanti
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Cap.1 - Caracteristici de sistem

Gama de tipuri constructive ce pot fi realizate cu profilele seria KLASS 400:

LASSk
400

Fereastr u canate:ă să două
fix, paralele oscilant-culisant

Fereastr u 4 canateă să
pliant-culisantă

U intrare canatsă un
cu montan nclina iti î t

U intrare canatsă un
cu panou decorativ

U intrare canatesă două
cu montanti
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Cap.1 - Caracteristici de sistem

Gama de tipuri constructive ce pot fi realizate cu profilele seria KLASS 400:

LASSk
400

Cap.1 - Caracteristici de sistem

Gama de tipuri constructive ce pot fi realizate cu profilele seria KLASS 400:

LASSk
400

Fereastră
triunghiular fixă ă

Fereastră
rotund fixă ă

Fereastră
canat oscilo-batantun

ătrapezoidal

Fereastră
canat oscilo-batantun

cu ăarcad

Fereastră
canat oscilo-batantun

si supralumincu arcadă ă

Fereastră
canate fix, oscilantdouă

rotundă

Fereastr canateă două
fix, oscilo-batant supralumincu ă arcadă

Ansamblu ereastr u cuplat panouri laterale fixearcadă - f ă să ă cu două U intrare canatsă un
arcadcu ă
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Profil ramă
4KB.111

Culori:

K.902

Ix = 0,56cm4

4Iy = 1,22cm

K.903

Ix = 1,20cm4

4Iy = 1,82cm

Armături:

Accesorii:

alb

maro

Cap. -2 Descriere sistem

Conector montant
4K.1011

Plăcu ă calare!

4K.1025

LASSk
400
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Profil cercevea
4KB.211

Culori:

K.901

Ix = 0,34cm4

4Iy = 1,21cm

Armături:

Accesorii:

alb

maro

Cap. -2 Descriere sistem

Conector montant
4K.1011

Plăcu ă calare!

4K.1025

LASSk
400
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Profil cercevea
4KB.212

Culori:

Armături:

Accesorii:

alb

maro

Cap. -2 Descriere sistem

K.902

Ix = 0,56cm4

4Iy = 1,22cm

Conector montant
4K.1011

Plăcu ă calare!

4K.1025

LASSk
400
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Profil cercevea ușă
4KB.221

Culori:

Armături:

Accesorii:

alb

maro

Cap. -2 Descriere sistem

K.904

Ix = 4,89cm4

4Iy = 1,22cm

K.905

Ix = 4,48cm4

4Iy = 3,23cm

Col ar sudabil!

K.1031

(doar în combinatie cu armătura K905)

Conector montant
4K.1011

Plăcu ă calare!

4K.1025

LASSk
400
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Profil cercevea ușă
4KB.222

Culori:

Col ar sudabil!

K.1031

Armături:

Accesorii:

alb

maro

Cap. -2 Descriere sistem

K.904

Ix = 4,89cm4

4Iy = 1,22cm

K.905

Ix = 4,48cm4

4Iy = 3,23cm

(doar în combinatie cu armătura K905)

Conector montant
4K.1011

Plăcu ă calare!

4K.1025

LASSk
400
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Profil montant
4KB.311

Culori:

K.902

Ix = 0,56cm4

4Iy = 1,22cm

Conector montant
4K.902

Plăcu ă calare!

4K.902

K.903

Ix = 1,20cm4

4Iy = 1,82cm

Armături:

Accesorii:

alb

maro

Cap. -2 Descriere sistem

Miez montant
pentru (k.903)

K.1023

LASSk
400

14



Profil montant mobil
4KB.411

Culori:

K.902

Ix = 0,56cm4

4Iy = 1,22cm

Set capace montant mobil
4K.1021

Armături:

Accesorii:

alb

maro

Cap. -2 Descriere sistem LASSk
400
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Profil baghetă geam
K.511

Profil baghetă geam
K.512

Profil baghetă geam
K.514

Culori:

Culori:

Culori:

alb

alb

alb

maro

maro

maro

Cap. -2 Descriere sistem LASSk
400
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Profil cuplare
K.611

Culori:

alb

Profil cuplare
4K.612

Culori:

alb

maro

Cap. -2 Descriere sistem LASSk
400
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Profil cuplare
K.614

K.910

Ix = 0,83cm4

4Iy = 83,33cm

K.911

Ix = 0,48cm4

4Iy = 27,72cm

Armături:

Culori:

alb

Cap. -2 Descriere sistem LASSk
400
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Profil cuplare
K.615

K.906

Ix = 4,36cm4

4Iy = 9,73cm

K.903

Ix = 1,82cm4

4Iy = 1,20cm

Armături:

Culori:

alb

Cap. -2 Descriere sistem LASSk
400
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Profil teavă
4K.616

K.912

Ix = 5,93cm4

4Iy = 5,93cm

Armături:

Culori:

alb

Cap. -2 Descriere sistem LASSk
400
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Profil adaptor teavă
K.617

Profil adaptor teavă
4K.618

Culori:

alb

Culori:

alb

Cap. -2 Descriere sistem LASSk
400
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Profil cuplare 90o

K.621

K.912

Ix = 5,93cm4

4Iy = 5,93cm

Armături:

Culori:

alb

Cap. -2 Descriere sistem LASSk
400
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Profil adăugare ramă
4K.711

K.913

Ix = 0,73cm4

4Iy = 2,04cm

Armături:

Culori:

alb

Profil conector zid
K.713

Culori:

alb

Cap. -2 Descriere sistem LASSk
400
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Profil rigidizor montant
K.714

K.906

Ix = 4,36cm4

4Iy = 9,73cm

Armături:

Culori:

alb

Profil picurător
K.715

Culori:

alb

maro

Cap. -2 Descriere sistem LASSk
400
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Profil spros autoadeziv
K.716

Culori:

alb

Cap. -2 Descriere sistem LASSk
400
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Profil capac
K.717

Culori:

alb

maro



Profil pervaz
K.718

Culori:

alb

maro

Cap. -2 Descriere sistem LASSk
400
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Garnitura geam
K.1001

Garnitura etansare
K.1009

Garnitura cercevea
K.1002

Garnitura geam + cercevea
K.1011

Cap. -2 Descriere sistem

Garnituri EPDM

Garnituri termosudabile

4

8,3

8,3

4,6

4
,9

5
,1

7
,5

LASSk
400
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Cap. -2 Descriere sistem

Conector montant
4K.1011

Set capace montant mobil
4K.1021

Culori:

alb

maro

LASSk
400

Miez montant
pentru (armătura )K.903

K.1023
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Cap. -2 Descriere sistem

Plăcută asezare
4K.1025

Plăcută distantier 30mm
grosime 1mm - K.1031

grosime 2mm - K.1032

grosime 3mm - K.1033

grosime 4mm - K.1034

grosime 5mm - K.1035

Plăcută distantier 34mm
grosime 1mm - K.1036

grosime 2mm - K.1037

grosime 3mm - K.1038

grosime 4mm - K.1039

grosime 5mm - K.1040

LASSk
400
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Cap. -2 Descriere sistem

Piesă de colt sudabilă
K.1031

Prag aluminiu
4K.1035

Set capace prag aluminiu
4K.1036

Culori:

alb

maro

LASSk
400
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Cap. -2 Descriere sistem

Set capace profil picurator
K.1040

Culori:

alb

maro

LASSk
400
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Scara 1:1

Cap. -3 Combinatii de profile

Profil ramă
4KB.111

Profil baghetă
K.512

LASSk
400

32



Scara 1:1

Cap. -3 Combinatii de profile

Profil ramă
4KB.111

Profil cercevea
4KB.211

Profil baghetă
K.512

LASSk
400
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Scara 1:1

Cap. -3 Combinatii de profile

Profil ramă
4KB.111

Profil cercevea
4KB.212

Profil baghetă
K.512

LASSk
400
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Scara 1:1

Cap. -3 Combinatii de profile

Profil ramă
4KB.111

Profil cercevea
4KB.221

Profil baghetă
K.512

LASSk
400
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Scara 1:1

Cap. -3 Combinatii de profile

Profil ramă
4KB.111

Profil cercevea
4KB.221

Profil baghetă
K.512

LASSk
400
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Scara 1:1

Cap. -3 Combinatii de profile

Profil ramă
4KB.111

Profil cercevea
4KB.222

Profil baghetă
K.512

LASSk
400
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Scara 1:1

Cap. -3 Combinatii de profile

Profil ramă
4KB.111

Profil cercevea
4KB.222

Profil baghetă
K.512

LASSk
400
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Scara 1:1

Cap. -3 Combinatii de profile

Profil montant
4KB.311

Profil baghetă
K.512

LASSk
400
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Scara 1:1

Cap. -3 Combinatii de profile

Profil montant
4KB.311

Profil cercevea
4KB.211

Profil baghetă
K.512

LASSk
400
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Scara 1:1

Cap. -3 Combinatii de profile

Profil montant
4KB.311

Profil cercevea
4KB.212

Profil baghetă
K.512

LASSk
400
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Scara 1:1

Cap. -3 Combinatii de profile

Profil montant
4KB.311

Profil cercevea
4KB.221

Profil baghetă
K.512

LASSk
400
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Scara 1:1

Cap. -3 Combinatii de profile

Profil montant
4KB.311

Profil cercevea
4KB.211

Profil baghetă
K.512

LASSk
400
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Scara 1:1

Cap. -3 Combinatii de profile

Profil montant
4KB.311

Profil cercevea
4KB.212

Profil baghetă
K.512

LASSk
400
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Scara 1:2

Cap. -3 Combinatii de profile

Profil montant
4KB.311

Profil cercevea
4KB.221

Profil baghetă
K.512

LASSk
400
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Scara 1:1

Cap. -3 Combinatii de profile

Profil montant mobil
4KB.411

Profil cercevea
4KB.211

Profil baghetă
K.512

LASSk
400
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Scara 1:1

Cap. -3 Combinatii de profile

Profil montant mobil
4KB.411

Profil cercevea
4KB.212

Profil baghetă
K.512

LASSk
400
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Scara 1:2

Cap. -3 Combinatii de profile

Profil montant mobil
4KB.411

Profil cercevea
4KB.221

Profil baghetă
K.512

LASSk
400
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Scara 1:2

Cap. -3 Combinatii de profile

Profil montant mobil
4KB.411

Profil cercevea
4KB.222

Profil baghetă
K.512

LASSk
400
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Scara 1:1

Cap. -3 Combinatii de profile

Profil ramă
4KB.111

Profil cuplare
K.611

Profil baghetă
K.512

LASSk
400
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Scara 1:1

Cap. -3 Combinatii de profile

Profil ramă
4KB.111

Profil cuplare
4K.612

Profil baghetă
K.512

LASSk
400
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Scara 1:1

Cap. -3 Combinatii de profile

Profil ramă
4KB.111

Profil cuplare
K.614

Profil baghetă
K.512

LASSk
400
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Scara 1:1

Cap. -3 Combinatii de profile

Profil ramă
4KB.111

Profil cuplare
K.615

Profil baghetă
K.512

Profil baghetă
K.513

LASSk
400
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Scara 1:1

Cap. -3 Combinatii de profile

Profil ramă
4KB.111

Profil adaptor teavă
K.617

Profil teavă
K.615

Profil baghetă
K.513

LASSk
400
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Scara 1:1

Cap. -3 Combinatii de profile

Profil ramă
4KB.111

Profil adaptor teavă
4K.618

Profil teavă
K.615

Profil baghetă
K.513

LASSk
400
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Scara 1:1

Cap. -3 Combinatii de profile

Profil ramă
4KB.111

Profil cuplare 90
0

K.621

Profil baghetă
K.512

LASSk
400
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Scara 1:1

Cap. -3 Combinatii de profile

Profil ramă
4KB.111

Profil adăugare ramă
4K.711

Profil baghetă
K.512

LASSk
400
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Scara 1:1

Cap. -3 Combinatii de profile

Profil ramă
4KB.111

Profil cercevea
4KB.212

Profil conector zid
K.713

Profil baghetă
K.513

LASSk
400
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Scara 1:1

Cap. -3 Combinatii de profile

Profil montant
4KB.311

Profil rigidizor montant
K.714

Profil baghetă
K.512

LASSk
400

59



Scara 1:1

Cap. -3 Combinatii de profile

Profil ramă
4KB.111

Profil spros autoadeziv
K.716

Profil baghetă
K.512

LASSk
400
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Scara 1:1

Cap. -3 Combinatii de profile

Profil ramă
4KB.111

Profil cercevea
4KB.212

Profil picurător
K.715

Profil baghetă
K.513

LASSk
400

61



Scara 1:1

Cap. -3 Combinatii de profile

Profil ramă
4KB.111

Profil pervaz
K.718

Profil baghetă
K.512

LASSk
400
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Cap. -4 Dimensionare

Instructiuni privind debitarea profilelor

- Barele de profil vor fi depozitate cel pu in 24 de ore la temperatura ambiantt ă
( peste 15 C) nainte de a fi debitate.o î

- Debitarea profilelor din pvc se realizeaz cu fer straie concepute pentru prelu-ă ă
crarea profilelor din pvc.

- Se recomand , ca sprijinirea profilelor s se fac pe suprafa a cea mai lată ă ă t ă
- Discurile pentru t ierea profilelor vor fi speciale pentru profilele din pvc.ă
- La debitarea profilelor din pvc nu se folose]te lichid de ungere.
- Impurit ile de orice fel influen eaz negativ procesul de sudare.ăt t ă
- Profilele din pvc care vor fi supuse procesului de sudare se debiteaz de regu-ă

l cu un adaos total de 6 mm. Adaosul de sudur se determin prin ncerc ri de su-ă ă ă î ă
dură

- Pentru o calitate a t ierii ridicat se recomand o ascu ire uniform a p nzeloră ă ă t ă â
de fer str uă ă

- Dup debitare, buc ile de profil trebuie depozitate astfel nc t s nu se produ-ă ăt î â ă
c deteriorarea suprafe elor ce se sudeaz .ă t ă

- Profilele debitate trebuie sudate n cel mult 48 de oreî .

LASSk
400
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Cap. -4 Dimensionare

4.1 - Dimensionarea profilelor

Sectiunea A-A Sectiunea B-B

Hf Înăltime fereastră

Dimensiune baghetă =Hb Hf-80

Hg Hf-90Dimensiune geam =

Lf Lătime fereastră

Dimensiune baghetă =Lb Lf-80

Lg Lf-90Dimensiune geam =

Sectiunea A-A

Sectiunea B-B

LASSk
400
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Cap. -4 Dimensionare

4.1 - Dimensionarea profilelor

Sectiunea A-A Sectiunea C-C

Sectiunea A-A

Sectiunea C-C

Sectiunea B-B

Sectiunea B-B

Hf Înăltime fereastră

Dimensiune baghetă =Hb Hf-80

Hg Hf-90Dimensiune geam =

Hf Înăltime fereastră

Dimensiune montant =Hb Hf-74

Lf Lătime fereastră

Lătime canat 1 fereastrăLf1

Lătime canat 2 fereastrăLf2

Dimensiune baghetă =Lb1 Lf1-60

Lb2 Lf2-60Dimensiune baghetă =

Lg1 Lf1-70Dimensiune geam =

Lg21 Lf2-70Dimensiune geam =

LASSk
400
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Cap. -4 Dimensionare

4.1 - Dimensionarea profilelor

Sectiunea A-A

Hf Înăltime fereastră

Dimensiune cercevea =Hc Hf-64

Dimensiune baghetă =Hb Hf-164

Hg Hf-174Dimensiune geam =

Lf Lătime fereastră

Dimensiune cercevea =Lc Lf-64

Dimensiune baghetă =Lb Lf-164

Lg Lf-174Dimensiune geam =

Sectiunea A-A

Sectiunea B-B

Sectiunea B-B

LASSk
400
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Cap. -4 Dimensionare

4.1 - Dimensionarea profilelor

Sectiunea A-A

Hf Înăltime fereastră

Dimensiune cercevea =Hc Hf-64

Dimensiune baghetă =Hb Hf-176

Hg Hf-186Dimensiune geam =

Lf Lătime fereastră

Dimensiune cercevea =Lc Lf-64

Dimensiune baghetă =Lb Lf-176

Lg Lf-186Dimensiune geam =

Sectiunea B-B

Sectiunea A-A

Sectiunea B-B

LASSk
400
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Cap. -4 Dimensionare

4.1 - Dimensionarea profilelor

Sectiunea A-A Sectiunea C-C

Sectiunea A-A

Sectiunea C-C

Sectiunea B-B

Hf Înăltime fereastră

Dimensiune cercevea =Hc Hf-64

Dimensiune baghetă =Hb Hf-164

Hg Hf-174Dimensiune geam =

Hf Înăltime fereastră

Dimensiune baghetă =Hb Hf-80

Hg Hf-90Dimensiune geam =

Lf Lătime fereastră

Lătime canat 1 fereastrăLf1

Lătime canat 2 fereastrăLf2

Dimensiune cercevea =Lc1 Lf1-44

Dimensiune baghetă =Lb1 Lf1-144

Lb2 Lf2-60Dimensiune baghetă =

Lg1 Lf1-154Dimensiune geam =

Lg2 Lf2-70Dimensiune geam =

Sectiunea B-B

LASSk
400
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Cap. -4 Dimensionare

4.1 - Dimensionarea profilelor

Sectiunea A-A Sectiunea C-C

Sectiunea A-A

Sectiunea C-C

Sectiunea B-B

Hf Înăltime fereastră

Dimensiune cercevea =Hc Hf-64

Dimensiune baghetă =Hb Hf-176

Hg Hf-186Dimensiune geam =

Hf Înăltime fereastră

Dimensiune baghetă =Hb Hf-80

Hg Hf-90Dimensiune geam =

Lf Lătime fereastră

Lătime canat 1 fereastrăLf1

Lătime canat 2 fereastrăLf2

Dimensiune cercevea =Lc1 Lf1-44

Dimensiune baghetă =Lb1 Lf1-156

Lb2 Lf2-60Dimensiune baghetă =

Lg1 Lf1-166Dimensiune geam =

Lg2 Lf2-70Dimensiune geam =

Sectiunea B-B

LASSk
400
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Cap. -4 Dimensionare

4.1 - Dimensionarea profilelor

Sectiunea A-A Sectiunea C-C

Sectiunea A-A

Sectiunea B-B

Hf Înăltime fereastră

Dimensiune cercevea =Hc Hf-64

Dimensiune baghetă =Hb Hf-164

Hg Hf-174Dimensiune geam =

Sectiunea C-C

Hf Înăltime fereastră

Dimens. mont. mobil =Hmm Hf-144

Lf Lătime fereastră

Lătime canat 1 fereastrăLf1

Lătime canat 2 fereastrăLf2

Dimensiune cercevea =Lc1 Lf1-35

Lc2 Lf2-35Dimensiune cercevea =

Dimensiune baghetă =Lb1 Lf1-135

Lb2 Lf2-135Dimensiune baghetă =

Lg1 Lf1-145Dimensiune geam =

Lg2 Lf2-145Dimensiune geam =

Sectiunea B-B
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Cap. -4 Dimensionare

4.1 - Dimensionarea profilelor

Sectiunea A-A Sectiunea C-C

Sectiunea A-A

Sectiunea C-C

Sectiunea B-B

Hf Înăltime fereastră

Dimensiune cercevea =Hc Hf-64

Dimensiune baghetă =Hb Hf-176

Hg Hf-186Dimensiune geam =

Hf Înăltime fereastră

Dimens. mont. mobil =Hmm Hf-144

Lf Lătime fereastră

Lătime canat 1 fereastrăLf1

Lătime canat 2 fereastrăLf2

Dimensiune cercevea =Lc1 Lf1-35

Lc2 Lf2-35Dimensiune cercevea =

Dimensiune baghetă =Lb1 Lf1-147

Lb2 Lf2-147Dimensiune baghetă =

Lg1 Lf1-157Dimensiune geam =

Lg2 Lf2-157Dimensiune geam =

Sectiunea B-B
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Cap. -4 Dimensionare

4.1 - Dimensionarea profilelor

Sectiunea A-A

Hf Înăltime usă

Dimensiune cercevea =Hc Hf-64

Dimensiune baghetă =Hb Hf-228

Hg Hf-238Dimensiune geam =

Lf Lătime usă

Dimensiune cercevea =Lc Lf-64

Dimensiune baghetă =Lb Lf-228

Lg Lf-238Dimensiune geam =

Sectiunea B-B

Sectiunea A-A

Sectiunea B-B
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Cap. -4 Dimensionare

4.1 - Dimensionarea profilelor

Sectiunea A-A

Hf Înăltime usă

Dimensiune cercevea =Hc Hf-64

Dimensiune baghetă =Hb Hf-228

Hg Hf-238Dimensiune geam =

Lf Lătime usă

Dimensiune cercevea =Lc Lf-64

Dimensiune baghetă =Lb Lf-228

Lg Lf-238Dimensiune geam =

Sectiunea B-B

Sectiunea A-A

Sectiunea B-B
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Cap. -4 Dimensionare

4.1 - Dimensionarea profilelor

Sectiunea A-A

Hu Înăltime usă

Înăltime ramă =Hr Hu-20

Dimensiune cercevea =Hc Hu-44

Dimensiune baghetă =Hb Hu-208

Hg Hu-218Dimensiune geam =

Lu Lătime usă

Dimensiune cercevea =Lc Lu-64

Dimensiune baghetă =Lb Lu-228

Lg Lu-238Dimensiune geam =

Lp Lu-15Dimensiune prag =

Sectiunea B-B

Sectiunea A-A

Sectiunea B-B
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Cap. -4 Dimensionare

4.1 - Dimensionarea profilelor

Sectiunea A-A

Hu Înăltime usă

Înăltime ramă =Hr Hu-20

Dimensiune cercevea =Hc Hu-44

Dimensiune baghetă =Hb Hu-208

Hg Hu-218Dimensiune geam =

Lu Lătime usă

Dimensiune cercevea =Lc Lu-64

Dimensiune baghetă =Lb Lu-228

Lg Lu-238Dimensiune geam =

Lp Lu-15Dimensiune prag =

Sectiunea B-B

Sectiunea A-A

Sectiunea B-B
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Cap. -4 Dimensionare

4.1 - Dimensionarea profilelor

Sectiunea A-A

Lc Lătime cercevea

Lungime picurător =Lp Lc-69

Sectiunea B-B

Sectiunea A-A

Sectiunea B-B
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Cap. -4 Dimensionare

4.1 - Dimensionarea profilelor

Sectiunea A-A

Lc1 Lătime cercevea

Lungime picurător =Lp1 Lc1-69

Sectiunea B-B

Sectiunea A-A

Sectiunea B-B
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Cap. -4 Dimensionare

4.1 - Dimensionarea profilelor

Sectiunea A-A

Lc1 Lătime cercevea

Lungime picurător =Lp1 Lc1-69

Sectiunea B-B

Sectiunea A-A

Sectiunea B-B

LASSk
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Cap. -4 Dimensionare

4.1 - Dimensionarea profilelor

Sectiunea A-ASectiunea A-A

Hf Înăltime fereastră

Dimensiune spros ext.1 =Hse1 Hf1-70

Dimensiune spros ext.2 =Hse2 Hf2-70

* Dimensiune spros int.1 =Hsi1 Hf1-72

* Dimensiune spros int.2 =Hsi2 Hf2-72

Lf Lătime feereastră

Dimensiune spros ext. =Lse Hf1-118

* Dimensiune spros int. =Lsi Hf1-116

* Dimensiunile pot varia în functie de tipul baghetei

Sectiunea B-B

Sectiunea B-B

Sectiunea A-A
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Cap. -4 Dimensionare

Instructiuni privind debitarea armăturilor

- T ierea arm turilor de o el se face pe utilaje speciale pentru debitarea profile-ă ă t
lor metalice

- La t iere se utilizeaz lichid de r cireă ă ă

LASSk
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Cap. -4 Dimensionare

4.2 - Dimensionarea armăturilor

Profil ramă 4KB.111; Armătură ArmăturăK.902; K.903

Profil cercevea 4KB.211; Armătură K.901

Profil cercevea 4KB.212; Armătură K.902
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Cap. -4 Dimensionare

4.2 - Dimensionarea armăturilor

Profil ramă 4KB.221; Armătură K.904

Profil cercevea 4KB.221; Armătură K.905

Profil cercevea 4KB.222; Armătură K.904
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Cap. -4 Dimensionare

4.2 - Dimensionarea armăturilor

Profil cercevea 4KB.222; Armătură K.905

Profil montant 4KB.311; Armătură ArmăturăK.903; K.902

Profil montant mobil 4KB.411; Armătură K.902
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Cap. -5 Frezarea si gaurirea

Cap.5.1 Instructiuni privind frezarea canalelor de drenaj

Execu ia fantelor de drenaj a apei este foarte important deoarece astfel se m-t ă î
piedic sta ionarea apei provenite din condens n interiorul profilelor.ă t î

Drenajul se poate realiza prin practicarea unor fante 5x30mm. Traseul de
î ă ăscurgere a apei se poate realiza n varianta aparent sau ascuns .

Executia  canalelor de drenaj
în varianta aparentă

Executia  canalelor de drenaj
în varianta ascunsă

LASSk
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Cap. -5 Frezarea si gaurirea

Cap.5.1 Instructiuni privind frezarea canalelor de drenaj

xecu i de drenajModul de e t e a canalelorxecu i de drenajModul de e t e a canalelor

4KB.111

4KB.211

4KB.111

4KB.212
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Cap. -5 Frezarea si gaurirea

Cap.5.1 Instructiuni privind frezarea canalelor de drenaj

xecu i de drenajModul de e t e a canalelorxecu i de drenajModul de e t e a canalelor

4KB.221

4KB.311

4KB.222

4KB.311

LASSk
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Cap. -5 Frezarea si gaurirea

Cap.5.2 Instructiuni privind frezarea canalelor de echilibrare a
presiunii vaporilor

Pentru protejarea geamului termoizolant împotriva vaporilor de apă ce se acu-
mulează în partea superioară a cadrelor, este necesară executia unui traseu
p e n t r u e l i b e r a r e a a c e s t o r v a p o r i î n a t m o s f e r a e x t e r i o a r ă .

În cazul ferestrelor fixe, realizarea traseului prin ramă este posibilă doar în
varianta A iar pentru ochiurile mobile realizarea este posibilă atât în versiunea A cât
si B. Aceste canale se practică doar în latura superioară la distantă egală fată de
colturi.

Varianta A Varianta B

LASSk
400

87



Cap. -5 Frezarea si gaurirea

Cap.5.2 Instructiuni privind frezarea canalelor de echilibrare a
presiunii vaporilor

50
50

Ø6

30

Aceste canale se practică doar în latura superioară la distantă egală fată de
colturi.

Profil ramă - varianta A

LASSk
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Cap. -5 Frezarea si gaurirea

Cap.5.2 Instructiuni privind frezarea canalelor de echilibrare a
presiunii vaporilor

50
5030

30

Profil cercevea (vedere interioară)

30

30
50

50

Profil cercevea (vedere exterioară)
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Cap. -5 Frezarea si gaurirea

Detaliu executie trasee drenaj si egalizare presiune vapori

Traseu drenaj apă Traseu egalizare presiune vapori
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Cap. -5 Frezarea si gaurirea

Detaliu executie trasee drenaj si egalizare presiune vapori

Traseu drenaj apă Traseu egalizare presiune vapori
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Cap. -5 Frezarea si gaurirea

Detaliu executie trasee drenaj si egalizare presiune vapori

Traseu drenaj apă Traseu egalizare presiune vapori
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Cap. -5 Frezarea si gaurirea

Detaliu executie trasee drenaj si egalizare presiune vapori

Traseu drenaj apă Traseu egalizare presiune vapori
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Cap. -5 Frezarea si gaurirea

Cap.5.3 Executia găurilor de ventilare a profilelor colorate

Profilele colorate și cu folie decor aplicată care sunt expuse radiatiei solare
directe suferă un proces de încălzire a suprafe elor exterioare mai puternic decât în!

cazul profilelor albe. Această încălzire este cu atăt mai pronuntată cu cât culoarea
profilelor este mai închisă. Spre exemplu temperatura pe timpul verii poate atinge
70 C la suprafata exterioară. Pentru a contracara efectele ce pot apărea în profile0

(deformări, fisuri) datorate acestei supraîncălzirii, trebuie asigurată ventilarea came-
relor de la exteriorul profilelor prin practicarea unor găuri cu pozitie si număr bine
definit. Aceste găuri se execută în laturile superioare  si în partea superioară a celor
verticale.

n cele ce urmeaz sunt exemplificate modul de practicare a canalelor de venti-Î ă
la ie pentru profilele principale.t

Camere ventilate

4KB.111

4KB.211

4KB.111

4KB.212
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Cap. -5 Frezarea si gaurirea

4KB.221

4KB.311

4KB.311

(vertical)

4KB.222

Camere ventilate

Cap.5.3 Executia găurilor de ventilare a profilelor colorate
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Cap. -5 Frezarea si gaurirea

4KB.411

(vertical)

Camere ventilate

5x25mm

5x25mm

Cap.5.3 Executia găurilor de ventilare a profilelor colorate

LASSk
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Cap. -5 Frezarea si gaurirea

Cap.5.3 Executia găurilor de ventilare a profilelor colorate
Exemplificare executie găuri ventilare pe tipuri constructive.
A. Fereastra cu un canat mobil

3xØ6mm3xØ6mm
3xØ6mm3xØ6mm

5x25mm5x25mm

5x25mm5x25mm

3xØ6mm3xØ6mm

3xØ6mm
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Cap. -5 Frezarea si gaurirea

Cap.5.3 Executia găurilor de ventilare a profilelor colorate
Exemplificare executie găuri ventilare pe tipuri constructive.
B. Fereastra cu un canat fix si unul mobil

3xØ6mm3xØ6mm
3xØ6mm3xØ6mm

5x25mm5x25mm

5x25mm5x25mm

5x25mm

5x25mm

5x25mm

3xØ6mm

3xØ6mm

3xØ6mm

3xØ6mm
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Cap. -5 Frezarea si gaurirea

Cap.5.3 Executia găurilor de ventilare a profilelor colorate
Exemplificare executie găuri ventilare pe tipuri constructive.
C. Fereastra cu două canate si montant mobil

3xØ6mm3xØ6mm
3xØ6mm3xØ6mm 3xØ6mm3xØ6mm

5x25mm5x25mm

5x25mm5x25mm

5x25mm

5x25mm
5x25mm

5x25mm

5x25mm

5x25mm

5x25mm

3xØ6mm

3xØ6mm

3xØ6mm

3xØ6mm

3xØ6mm
3xØ6mm
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Cap. -5 Frezarea si gaurirea

Cap.5.3 Executia găurilor de ventilare a profilelor colorate
Exemplificare executie găuri ventilare pe tipuri constructive.
D. Usă intrare un canat

5x25mm5x25mm

5x25mm
5x25mm

5x25mm5x25mm

3xØ6mm

3xØ6mm 3xØ6mm

3xØ6mm

3xØ6mm3xØ6mm

3xØ6mm 3xØ6mm

5x25mm 5x25mm
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Cap. -5 Frezarea si gaurirea

Cap.5.4 Frezaje pentru montajul feroneriei
Frezarea locasului cremonei si a gaurilor pentru mâner
A. Profil cercevea 4KB.211
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Cap. -5 Frezarea si gaurirea

Cap.5.4 Frezaje pentru montajul feroneriei
Frezarea locasului cremonei si a gaurilor pentru mâner
B. Profil cercevea 4KB.212
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Cap. -5 Frezarea si gaurirea

Cap.5.4 Frezaje pentru montajul feroneriei
Frezarea locasului cremonei si a gaurilor pentru mâner
C. Profil cercevea 4KB.221
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Cap. -5 Frezarea si gaurirea

Cap.5.4 Frezaje pentru montajul feroneriei
Frezarea locasului pentru broască si a gaurilor pentru mâner
D. Profil cercevea 4KB.221
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Cap. -5 Frezarea si gaurirea

Cap.5.2 Instructiuni privind frezarea montantilor

Pentru asamblarea montan cu cel lalte profile principale acestatului ă4KB.311

trebuie frezat la capete.
Aceast opera ie se execut pe ma ini speciale de frezat cu ajutorul unui joc deă t ă s

freze.
IMPORTANT!

- Frezarea montan ilor se face naintea arm rii acestuiat î ă .
- Dup frezare, lungimea total a montantului nu trebuie s se modificeă ă ă .

LASSk
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Cap. -5 Frezarea si gaurirea

Cap.5.2 Instructiuni privind frezarea montantilor

Schema de frezare capete montanti înclinati

LASSk
400
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Cap. -5 Frezarea si gaurirea

Montant frezat

Cap.5.2 Instructiuni privind frezarea montantilor

LASSk
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Cap. -6 Armarea profilelor

Cap.6.1 Calculul static al tâmplăriei

LASSk
400

Principala solicitare care ac ioneaz asupra ferestrelor o constituie ac iunea v nt ă t â -
ă ă ă -tului. Deoarece se consider c rama unei ferestre este fixat corect de corpul con

t si ă ă t t â ă -struc iei nu sufer deform ri sub ac iunea for ei v ntului, elementele ce sufer de
ă si ă -form ri trebuie dimensionate din punct de vedere al arm turilor folosite sunt mon

t . î e ă â este:tan ii Conform SR EN 12210 clasificarea valorilor nc rc rilor produse de v nt

n func ie de valoarea deform rii elementului solicitat clasificarea conformÎ t ă
SR EN 12210 este urm toarea:ă

Clasă

1 400 200 600

2 800 400 1200

3 1200 600 1800

24004 1600 800

5 2000 1000 3000

P1[Pa] P2[Pa]=0,5xP1 P3[Pa]=1,5xP1

Clasă

1 <1/150

2 <1/200

3 <1/300

Valoarea relativ a deform riiă ă
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Cap.6.1 Calculul static al tâmplăriei

Cap. -6 Armarea profilelor

Prin combinarea celor dou tabele ob inem clasificarea privind rezisten a la v nt:ă t t â

Conform SR EN 12210 s geata maxim admisibil este:ă ă ă
- L/200 ; maxim 8mm pentru geamul termoizolant
- L/175 pentru geamul simplu;

Formula de calcul a momentului de iner ie necesar este urm toarea:t ă

Ix=W x L x a x (25 - 40 x (a/L) + 16 x (a/L) )/1920 x E x f4 2 4

(diagrama de încărcare trapezoidală)
sau

Ix= / (diagrama de încărcare triunghiulară)W x L x a 120 x E x f4

unde: Ix = momentul de iner ie necesar (cm )t 4

W = sarcina v ntului ( N/m )â k 2

L = lungimea montantului (cm)
a = la imea sarcinii (cm)t
E = modulul de elasticitate (N/cm ) - o el are valoarea 2 1x10 N/m2 2pt. t , k7

f = s geata maxim admis (cm)ă ă ă

Presiunea v ntului determinat n func ie de condi iile din Rom nia I de n l -â ă î t t â s î ă ti
me astfel:

- cl diri cu n l imea ntre 0 8m ......................600 N/mă î ă t î si 2

- cl diri cu n l imea ntre 8 20m ..................1000 N/mă î ă t î si 2

2- cl diri cu n l imea ntre 20 100m ..............1500 N/mă î ă t î si

Clasa
solicitare v ntâ

1 A1 B1 C1

2 A2 B2 C2

3 A3 B3 C3

C44 A4 B4

5 A5 B5 C5

A

Deformare frontal relativă ă

B C
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Cap.6.1 Calculul static al tâmplăriei

Cap. -6 Armarea profilelor

n l imea cladirii 6mÎ ă t :
Geam termoizolant
Presiunea v ntului: 600 N/mâ 2

S geata maxim admis : L/200 sau maxim 8mmă ă ă

n urma calculelorÎ folosind formula de la pagina anterioară rezultă:

: lungime mm2000montant 1
nc rcare 6 0mm  Ix= cmÎ ă 0 5,946 4

4Î ă 50 5,673nc rcare 0mm  Ix= cm
I t = cmx 11,619 4

10002montant : lungime mm
nc rcare 0mm  Ix= cmÎ ă 35 0,350 4

4Î ă 56 1,523nc rcare 0mm  Ix= cm
I t = cmx 1,873

1

2
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Cap.6.1 Calculul static al tâmplăriei

Cap. -6 Armarea profilelor

Tabel cu valori ale momentului de iner ie necesar -t
î ă t î sicladiri cu n l imea ntre 0 8m

un
de

: a
 r

ep
re

zi
nt

l
im

ea
 s

ar
ci

ni
i (
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)

ă
ăt

L 
re

pr
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lu
ng

im
ea

 e
le
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tu
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m
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Cap.6.1 Calculul static al tâmplăriei

Cap. -6 Armarea profilelor

Tabel cu valori ale momentului de iner ie necesar -t
î ă t î 8 si 20cladiri cu n l imea ntre m

un
de

: a
 r

ep
re

zi
nt

l
im

ea
 s

ar
ci

ni
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cm
)

ă
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L 
re
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Cap.6.1 Calculul static al tâmplăriei

Cap. -6 Armarea profilelor

Tabel cu valori ale momentului de iner ie necesar -t
î ă t î 20 si 100cladiri cu n l imea ntre m

un
de

: a
 r

ep
re

zi
nt

l
im

ea
 s

ar
ci

ni
i (

cm
)

ă
ăt

L 
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Cap.6.2 Instructiuni de montare a armaturilor

Cap. -6 Armarea profilelor

Profilele din pvc se vor rigidiza obligatoriu cu profile din o el zincat. Arm turile set ă
vor t ia n unghi drept cu excep ia celor pentru u ile de intrare unde se face la 45 .ă î t s 0

Lungimile de t iere se vor determina conform indica iilor din capitolul “Dimen-ă t
siuni de t iere pentru profile arm turi”. Indica ii privind alegerea tipului de armă si ă t ă-

ă si ă î continuare:tur arm rile suplimentare vor fi prezentate n
Arm turile trebuie s culiseze u or n profil.ă ă s î
Fixarea arm turilor pe profile se realizeaz cu uruburi autofiletanteă ă s Ø3,9x19 .

s ă tă ă filuluiPrimul urub trebuie s fie fixat la aproximativ 20 cm fa de cap tul pro , iar
t s ă ăs ă sidistan a dintre uruburi nu trebuie s dep easc 40 cm la profilele albe 25 cm

la profilele colorate.
Nu este permis pozi ionarea arm turii la o distan mai mic de 5mm fa deă t ă tă ă tă

suprafa a de sudur .t ă
Arm turile ce prezint condens se vor usca nainte de introducerea n profile.ă ă î î
Nu este permis armarea unui profil cu arm tur discontinu .ă ă a ă

114



LASSk
400

Cap.6.2 Instructiuni de montare a armaturilor -
Armarea profilelor principale

Cap. -6 Armarea profilelor

4KB.111

+

K.902

4KB.211

+

K.901

4KB.111

+

K.903

4KB.212

+

K.902
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Cap.6.2 Instructiuni de montare a armaturilor -
Armarea profilelor principale

Cap. -6 Armarea profilelor

4KB.221

+

K.904

4KB.222

+

K.904

4KB.221

+

K.905

4KB.222

+

K.905
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Cap.6.2 Instructiuni de montare a armaturilor -
Armarea profilelor principale

Cap. -6 Armarea profilelor

4KB.311

+

K.902

4KB.411

+

K.902

4KB.311

+

K.903
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Cap.6.2 Instructiuni de montare a armaturilor -
Armarea profilelor auxiliare

Cap. -6 Armarea profilelor

K.615

+

K.906

+

K.903

4K.711

+

K.913

4K.616

+

K.912

K.714

+

K.906

K.621

+

K.912
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Cap.6.2 Instructiuni de montare a armaturilor -
Valori momente de inertie armături

Cod armătură:            Ix (cm )           Iy (cm )4 4

K.901 0,34                 1,21

K.902 0,56                 1,22

K.903 1,20                 1,82

K.904 4,89                1,22

Cap. -6 Armarea profilelor
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Cap.6.2 Instructiuni de montare a armaturilor -
Valori momente de inertie armături

Cod armătură:            Ix (cm )           Iy (cm )4 4

K.905 4,47                 2,86

K.906 7,61                 3,44

K.910 0,83                 83,33

K.911 0,48                27,72

Cap. -6 Armarea profilelor
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LASSk
400

Cap.6.2 Instructiuni de montare a armaturilor -
Valori momente de inertie armături

Cod armătură:            Ix (cm )           Iy (cm )4 4

K.912 5,93                5,93

K.913 0,73                 2,04

Cap. -6 Armarea profilelor
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LASSk
400

Cap.6.3 Instructiuni de montare a armaturilor -
Valori momente de inertie ale combinatiilor de profile

Cap. -6 Armarea profilelor

K.902

K.902

K.903

K.903

Ix (cm ) = 1,12total
4

Iy (cmtotal
4) = 2,44

Ix (cm ) = 2,40total
4

Iy (cmtotal
4) = 3,64
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LASSk
400

Cap.6.3 Instructiuni de montare a armaturilor -
Valori momente de inertie ale combinatiilor de profile

Cap. -6 Armarea profilelor

Ix (cm ) = 1,12total
4

Iy (cmtotal
4) = 2,44

Ix (cm ) = 2,40total
4

Iy (cmtotal
4) = 3,64

K.902

K.902

K.903

K.903
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LASSk
400

Cap.6.3 Instructiuni de montare a armaturilor -
Valori momente de inertie ale combinatiilor de profile

Cap. -6 Armarea profilelor

Ix (cm ) = 1,60total
4

Iy (cmtotal
4) = 30,16

K.902

K.902

K.911
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LASSk
400

Cap.6.3 Instructiuni de montare a armaturilor -
Valori momente de inertie ale combinatiilor de profile

Cap. -6 Armarea profilelor

Ix (cm ) = 2,88total
4

Iy (cmtotal
4) = 31,36

K.903

K.903

K.911
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LASSk
400

Cap.6.3 Instructiuni de montare a armaturilor -
Valori momente de inertie ale combinatiilor de profile

Cap. -6 Armarea profilelor

Ix (cm ) = 1,95total
4

Iy (cmtotal
4) = 85,77

K.902

K.902

K.910
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LASSk
400

Cap.6.3 Instructiuni de montare a armaturilor -
Valori momente de inertie ale combinatiilor de profile

Cap. -6 Armarea profilelor

Ix (cm ) = 3,23total
4

Iy (cmtotal
4) = 86,97

K.903

K.903

K.910

127



LASSk
400

Cap.6.3 Instructiuni de montare a armaturilor -
Valori momente de inertie ale combinatiilor de profile

Cap. -6 Armarea profilelor

Ix (cm ) = 6,38total
4

Iy (cmtotal
4) = 11,25

K.902

K.902

K.903K.906
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LASSk
400

Cap.6.3 Instructiuni de montare a armaturilor -
Valori momente de inertie ale combinatiilor de profile

Cap. -6 Armarea profilelor

Ix (cm ) = 7,66total
4

Iy (cmtotal
4) = 12,45

K.903

K.903

K.903K.906
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LASSk
400

Cap.6.3 Instructiuni de montare a armaturilor -
Valori momente de inertie ale combinatiilor de profile

Cap. -6 Armarea profilelor

Ix (cm ) = 4,64total
4

Iy (cmtotal
4) = 9,43

K.903
K.906
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Cap. -7 Sudarea si debavurarea profilelor

Cap.7.1 Sudarea profilelor

LASSk
400

Sudarea profilelor din pvc se realizeaz cap la cap prin presare, prin aducereaă
n stare plastic a suprafe ei ce se sudeaz cu ajutorul ma inilor speciale de sudatî ă t ă s
( n varianta cu unul, dou sau patru capete).î ă

- Profilele ce se sudeaz trebuie s fie men inute o perioad de cel pu in 24 deă ă t ă t
ore la temperatura ambiental astfel nc t temperatura profilului s nu fie mai mică î â ă ă
de 15 C.0

- Pentru a ob ine o sudur corespunz toare, suprafe ele de sudare ale profilelort ă ă t
trebuie s nu prezinte deterior ri s nu con in impurit i.ă ă si ă t ă ăt

- nc lzirea suprafe elor de sudat se realizeaz de c tre pl cile de sudare prote-Î ă t ă ă ă
jate cu folie de teflon ale ma inii de sudat. (se va verifica periodic starea foliei de te-s
flon)

- Pozi ionarea profilelor pe ma ina de sudat se face astfel nc t s nu se defor-t s î â ă
meze sau deplaseze (se vor utiliza cale de sprijinire a profilelor).

- Parametrii de sudur se determin prin ncerc ri repetate pe ma n urmateă ă î ă si ă
apoi de o verificare a rezisten ei sudurii n laborator.t î

- Ca valori orientative pentru parametrii de sudare se pot utiliza urm toarele va-ă
lori:

- temperatura placii de sudare: 250 5 C+ 0

- timpul de topire: 25 - 30 de secunde
- timpul de sudare: 30 - 35 de secunde
- presiune de ap`sare la fixarea profilelor: 6 bar
- presiune de ap`sare la topirea profilelor: 3,5 - 4 bar
- presiune de ap`sare la sudarea profilelor: 3,5 - 4 bar

- Pentru opera ia de sudare se prevede de obicei un adaos de sudur de 3mmt ă
la fiecare cap t al profilului.ă

- Pentru a mpiedica absorb ia umezelii din aer n profile (suprafa a de sudare),î t î t
profilele debitate se vor suda n maxim 24 de ore de la t iere.î ă

- Dup sudare nu este recomandat r cirea for at a sudurii ( cu aer comprimată ă ă t ă
sau expunere n zone cu temperatur sc zut ) deoarece se pot produce fisuri.î ă ă ă

- Un control vizual al cordonului de sudur ne poate indica dac avem o sudură ă ă
corect sau defectuoas astfel:ă ă

- dac materialul topit are aspectul unei spume fine de culoare gri deschisă
temperatura de sudare este corespunz toareă

- dac materialul are o culoare galben sau maro deschis temperatura deă ă
sudare este prea mare

n continuare este prezentat metoda de control a sudabilit ii profilelor.Î ă ăt
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Cap. -7 Sudarea si debavurarea profilelor

Cap.7.1 Sudarea profilelor

LASSk
400

O calitate corespunz toare a sudurii se poate aprecia corect doar prin ncerc riă î ă
de laborator pe col uri sudate urmate apoi de comparare valorilor efortului de ruperet
cu cel minim necesar calculat.

Conform SR EN 514 pentru verificarea practic a for ei de rupere a sudurii seă t
confec ioneaz e antioane ob inute din dou buc i de profil t iate la ambele capetet ă s t ă ăt ă
sub un unghi de 45 apoi sudate (vezi figura):0 si

ATEN E! Bavura de la sudur nu se ndep rteaz !TI ă î ă ă

F

F/2 F/2

unde: La reprezint lungimea laturiiă
Ln este lungimea fibrei neutre
Li este lungimea laturilor la partea interioar a profiluluiă
g este distan a de la fibra neutr la exteriorul profiluluit ă
e este distan a de la fibra neutr la muchia interioar a profiluluit ă ă

Ln = 400/ 2 = 282,84mm√
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Cap. -7 Sudarea si debavurarea profilelor

Cap.7.1 Sudarea profilelor

LASSk
400

26,76g= mm
e= mm33,24
Li= mm229,32
Wx= mm5265 3

34,03g= mm
e= mm35,97
Li= mm214,78
Wx= mm5843 3

36,89g= mm
e= mm39,11
Li= mm209,06
Wx= mm7120 3

51,70g= mm
e= mm50,30
Li= mm179,44
Wx= mm14908 3

49,64g= mm
e= mm52,36
Li= mm183,56
Wx= mm14289 3

Profil ramă 4KB.111

Profil cercevea 4KB.211

Profil cercevea 4KB.212

Profil cercevea usă
4KB.221

Profil cercevea usă
4KB.222

fibra neutră

fibra neutră

fibra neutră

fibra neutră

fibra neutră

CG

CG

CG

CG

CG
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Cap. -7 Sudarea si debavurarea profilelor

Cap.7.1 Sudarea profilelor

LASSk
400

Formula de calcul a valorii limite a fortei de rupere a sudurii este dat de formula:ă

2 x W x бmin
Fra = --------------------

(a/2) - (e/ 2)√

unde: = 35N/mm2бmin
a= 400mm

Efectu nd calculele rezult urm toarele valori limit ale for ei de rupere:â ă ă ă t

- profil ram : Fra =ă 4KB.111 2088 N
- profil cercevea : Fra =4KB.211 2343 N
- profil cercevea : Fra =4KB.212 2891 N
- profil cercevea u : Fra =să 4KB.221 6346 N
- profil cercevea u : Fra =să 4KB.222 6137 N
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Cap. -7 Sudarea si debavurarea profilelor

Cap.7.2 Debavurarea profilelor

LASSk
400

Debavurarea sudurii se face pe masini de debavurat ce utilizeza jocuri de freze
sau masini de debavurat CNC.

Scopul debavurarii este in primul r nd unul estetic n al doilea r nd fiind func io-â î â t
nal.

Ca mod de debavurare a suprafe elor vizibile ale profilului se practic variantat ă
canalului ob inut prin trecerea cu itelor dalt ale ma inii de debavurat. Acest canalt ă t ă s
are de obicei dimensiunile de aproximativ 3mm l ime 0,2 mm ad ncime.ăt si â

Cantul exterior al profilelor se cur cu ajutorul frezelor special profilate.ătă
Suprafe ele interioare ale profilelor sudate se cur manual excep ie f c ndt ătă t ă â

ma inile CNC care efectueaz debavurarea sudurii pe toate suprafe ele.s ă t
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Cap. -8 Asamblarea montantilor

Cap.8.1 Asamblarea montantilor ficsi

Ansamblu ramă + montant

LASSk
400

montant frezat4KB.311

conector montant 4K.1011

gaură 6,5mmØ

(executie cu ajutorul sablonului)

ramă 4KB.111
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Cap. -8 Asamblarea montantilor

Cap.8.1 Asamblarea montantilor ficsi

LASSk
400

4KB.111

4KB.311

4KB.211

x x

x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x xx xx xx xx xx xx xx xx x

x xx xx x

silicon silicon

silicon silicon
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Cap. -8 Asamblarea montantilor

Cap.8.1 Asamblarea montantilor ficsi

LASSk
400

4KB.212

4KB.311

4KB.221

x x
x x
x x
x x
x xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx x

x
x

x
x

x
x

silicon silicon

silicon silicon
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Cap. -8 Asamblarea montantilor

Cap.8.1 Asamblarea montantilor ficsi

LASSk
400

4KB.222

4KB.311

4KB.311

x
x
x
x
x
xx

xxxxxxxxx

silicon

xxx

silicon x
x
x
x
x
xx

xxxxxxxxx

silicon

xxx

silicon
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Cap. -8 Asamblarea montantilor

Cap.8.1 Asamblarea montantilor ficsi (înclinati)

LASSk
400

4KB.311

Surub 3,9x19

Surub 5,5x45

K.903

4KB.111
K.1023

Ansamblu ramă + montant înclinat
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Cap. -8 Asamblarea montantilor

Cap.8.2 Asamblarea montantilor mobili

LASSk
400

4KB.411

Se va aplica adeziv
pentru pvc

Se va aplica adeziv
pentru pvc

4K.1021

4K.1021
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Cap. -8 Asamblarea montantilor

Cap.8.2 Asamblarea montantilor mobili

LASSk
400

Ansamblu cercevea si4KB.211

montant mobil 4KB.411

Ansamblu cercevea si4KB.212

montant mobil 4KB.411

Surub 5,5x45

Surub 5,5x45

Surub 5,5x45

Surub 5,5x45
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Cap. -8 Asamblarea montantilor

Cap.8.2 Asamblarea montantilor mobili

LASSk
400

Ansamblu cercevea si4KB.221

montant mobil 4KB.411

Surub 5,5x45

Surub 5,5x45
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Cap. -8 Asamblarea montantilor

Cap.8.2 Asamblarea montantilor mobili

LASSk
400

Ansamblu cercevea si4KB.221

montant mobil 4KB.411

Surub 5,5x45

Surub 5,5x45
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Cap. -8 Asamblarea montantilor

Cap.8.3 Asamblarea profilului ramă cu pragul de aluminiu

LASSk
400

Prag Aluminiu
4K.1035

Profil ramă
4KB.111

Surub 3,9x32

Surub 3,9x32
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Cap. -8 Asamblarea montantilor

Cap.8.3 Asamblarea profilului ramă cu pragul de aluminiu

LASSk
400

147

Ansamblu ramă si4KB.111

prag Al 4K.1035



Cap. -9 Montarea garniturilor LASSk
400

Garniturile s pot fi n dou variante:istemelor de profile KLASS î ă
- garnituri din EPDM, ce se monteaz dup sudarea debavurarea profileloră ă si
- garnituri din TPE, gata montate pe profil av nd proprietatea de a fi sudateâ

ăodat cu profilul
At t garniturile din EPDM c t cele din TPE au o serie de avantaje:â â si
- elasticitate ridicat at t la temperaturi sc zute c t ridicateă â ă â si
- rezisten mare la mb tr niretă î ă â
- rezisten deosebit la factorii de mediută ă

TPE

TPE

TPE

EPDM

EPDM

EPDM
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Cap.9.1 Instructiuni privind montarea garniturilor din EPDM

Cap. -9 Montarea garniturilor LASSk
400

Garniturile din EPDM se introduc n canalul special din profil. Montarea garnituriiî
se va ncepe cu mijlocul laturii superioare orizontal . Pentru a evita ntinderea garni-î ă î
turii datorit contrac iilor repetate, acestea se vor t ia mai lungi cu 1% se vor nde-ă t ă si î
sa u or n mod uniform, pe toat lungimea.s î ă

Este interzis ntinderea garniturilor la montare.ă î
Capetele garniturilor se vor cur a de uleiul siliconic se vor lipi folosind adezivăt si

cu nt rire rapid .î ă ă

capete garnitură
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Cap.9.1 Instructiuni privind montarea garniturilor din EPDM

Cap. -9 Montarea garniturilor LASSk
400

Montajul garniturilor din EPDM în cazul îmbinării ramă cu montant

Se efectuează o
frezare a profilului
ramă pentru a asi-
gura continuitatea
canalului pentru
garnitură.

Garnitura se montează
astfel fără întreruperi.
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Cap.9.2 Instructiuni privind prelucrarea profilelor cu garnitură
termosudabilă (TPE)

Cap. -9 Montarea garniturilor LASSk
400

Profilele cu garnitur termosudabil se sudeaz pe acelea i ma ini de sudată ă ă s s
s ă ă ăca i profilele f r garnitur .

Se va verifica la a ezarea profilelor pe ma ina de sudat ca garnitura s nu fies s ă
ă ădeformat sau deteriorat .

La prelucrarea mecanic a montan ilor (frezare) surplusul de garnitur r masă t ă ă ă
ă î ănefrezat se va ndep rta cu ajutorul unui cutter.

Sudarea cadrelor din profil cercevea se va face cu cale de sudur speciale.ă
n timpul sud rii, la mbinare garnitura exterioar se va presa (vezi figura deÎ ă î ă

mai jos) pentru a nu permite acumularea de material ce ar putea influenta vitrarea.
La debavurare se va avea grij s nu se deteă ă -

s drioreze garnitura. Ma inile de ebavurare CNC vor
trebuie reprogramate. Debavurarea cadrelor din

ă s ă -profil ram se face cu aceea i frez ca pentru pro
ă ă ăfilele f r garnitur TPE.

presare
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Cap.9.2 Instructiuni privind prelucrarea profilelor cu garnitură
termosudabilă (TPE)

Cap. -9 Montarea garniturilor LASSk
400

ă ăDebavurarea cadrelor din profil cercevea se face cu o frez special care
ănu afecteaz integritatea garniturii de cercevea.

contur
debavurare
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Cap. -10 Vitrarea LASSk
400

Seria de profile KLASS 400 permite utilizarea vitrajelor cu următoarele grosimi:

K.511

K.512

K.514
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Cap. -10 Vitrarea LASSk
400

Fixarea (calarea) geamurilor n spa iul de vitrare al ferestrei se face respect ndî t â
indica iile fabricantului de geam termoizolant.t

Opera ia de calare preluarea greut ii geamului de c tre . Cala-t are ca scop ăt ă profil
rea trebuie f cut astfel nc t sticla s nu intre n contact direct cu profilul. Se utili-ă ă î â ă î
zeaz astfel pl cu e speciale: pl cu e de calare-fixare de calare.ă ă t ă t si

Pl cu ele de calare-fixare clipseaz pe profil au rolul de a asigura o suprafa aă t ă si t
orizontal necesar pl cu elor de calare.ă ă asezării ă t

Pl cu ele de calare au rolul de a p stra dinstan a dintre profil geam; se intro-ă t ă t si
duc ntre pl cu a de calare-fixare geam au grosimi de la la 5mm.î ă t si si 1

Plăcută asezare
4K.1025

Plăcută distantier 30mm
grosime 1mm - K.1031

grosime 2mm - K.1032

grosime 3mm - K.1033

grosime 4mm - K.1034

grosime 5mm - K.1035

Plăcută distantier 34mm
grosime 1mm - K.1036

grosime 2mm - K.1037

grosime 3mm - K.1038

grosime 4mm - K.1039

grosime 5mm - K.1040

Not : Pl cu ele de calare trebuie s aib o l ime cu cel pu in grosimeaă ă t ă ă ăt t egală cu
ătotal a geamului.

Pozi ionarea pl cu elor fa de col urile ferestrei se va face la o distan de mit ă t tă t tă -
ă tănim 80 mm. Pentru dimensiuni mari ale geamului aceast distan se va majora la

t t ă t si200 mm. Pozi ionarea placu elor nu trebuie s obstruc ioneze canalele de drenaj
de aerisire.
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Cap. -10 Vitrarea LASSk
400

Fiecare geam va fi verificat nainte de montare pentru a nu prezenta fisuri. Gea-î
murile cu defecte nu vor fi montate.

n continuare se prezint schemele de pozi ionare a calelor n func ie de modulÎ ă t î t
de deschidere a canatelor.
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Cap. -10 Vitrarea LASSk
400

Canat oscilo-batant

Cal distan ieră t ă

Cal portantă ă

Canat oscilo-batant

Canat fix

Canat oscilant

Canat oscilant-culisant

Canat batant
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Cap. -10 Vitrarea LASSk
400

Canat fix

Canat fix

Canat fix Canat oscilant

Canat oscilant

Canat oscilo-batant

Canat batant
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Cap. -10 Vitrarea LASSk
400

Debitarea baghetelor de geam se realizeaz pe utilaje specializate ce realizează ă
o t iere dubl a baghetei simultan.ă ă

Seria de profile are baghete de geam cu garnitura coextrudat elimi-KLASS 400 Ă
n ndu-se astfel timpul necesar mont rii garniturii.â ă

Pentru a ob ine o suprafa de t iere corespunz toare se utilizeaz dispozitivult tă ă ă ă
de t iere a baghetelor.ă

Modul de t iere al baghetelor este figurat mai jos:ă

K.511

K.512

K.514

Baghetele t iate se vor fixa astfel:ă
- nt i se monteaz baghetele mai scurteÎ â ă
- se monteaz apoi baghetele lungiă
Pentru demontarea baghetelor se va utiliza o dalt ascu it ce se va introduceă t ă

ntre profil baghet . Se va ncepe cu demontarea baghetei mai lungi.î si ă î
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Cap. -11 Ferestre si usi speciale LASSk
400

160

Profil ramă
4KB.111

Profil cercevea
4KB.212

Profil adăugare ramă
4K.711

Cap.11.1 Fereastră paralel culisant -
oscilantă

Scara 1:1



Cap. -11 Ferestre si usi speciale LASSk
400

161

Profil ramă
4KB.111

Profil cercevea
4KB.212

Cap.11.1 Fereastră paralel culisant -
oscilantă

Scara 1:1



Cap. -11 Ferestre si usi speciale LASSk
400

162

Profil ramă
4KB.111

Profil cercevea
4KB.221

Profil adăugare ramă
4K.711

Cap.11.2 Ferestră -usă armonică

Scara 1:1



Cap. -11 Ferestre si usi speciale LASSk
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Profil ramă
4KB.111

Profil cercevea
4KB.221

Profil adăugare ramă
4K.711

Cap.11.2 Fereastră -usă armonică

Scara 1:1



Cap. -11 Ferestre si usi speciale LASSk
400
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Profil cercevea
4KB.221

Profil montant mobil
4KB.411

Cap.11.2 Fereastră -usă armonică

Scara 1:2

1

1.

2.
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Cap. -12 Transferul termic LASSk
400

C ldura se propag ntotdeauna de la un corp mai cald la unul mai rece. n cazulă ă î Î
ferestrelor , iarna c ldura se propag de la interior unde temperatura este mai ridica-ă ă
t la exterior unde temperatura este mai sc zut n timp ce vara, c ldura se propagă ă ă î ă ă
de la exterior unde temperatura este mai ridicat , la interior unde temperatura esteă
mai sc zut .ă ă

Transferul de c ldur are loc prin trei fenomene denumite conduc ie, convec ieă ă t t
radia ie.si t

1. Transferul c ldurii prin conduc ie:ă t
n cazul conduc iei, c ldura trece dintr-o parte a unui corp n cealalt parte a ace-Î t ă î ă

luia i corp sau la un alt corp care este n contact direct cu primul. Viteza de propa-s î
gare se nume te conductivitate termic se noteazs ă si ă λ (W/mK)

2. Transferul c ldurii prin convec ie:ă t
Convec ia implic mi carea fizic a mediului (de obicei aerul) cu care se transfert ă s ă ă
c ldura.ă

3. Transferul c ldurii prin radia ie:ă t
Radia ia termic este similar cu radia ia luminoas diferen a esen ial const ndt ă ă t ă t t ă â
n lungimea de und .î ă

Iarna

Exterior

Exterior

Interior

Interior

Vara
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Cap. -12 Transferul termic LASSk
400

Coeficientul de transfer termic global al unei ferestre (U ) reprezint cantitateaw ă
de c ldur m surat n W , care trece printr-un mp de fereastr la o diferenă ă ă ă î wati( ) ă tă

p ăde tem eratur de 1K.
n paginile urm toare sunt prezentate configura iile izotermelor distribu iaÎ ă t si t

ă 4K.111 si 4K.212 î ttemperaturilor pentru ansamblul ram cercevea , n condi iile unei
si 0temperaturi interioare de 20 C a unei temperaturi exterioare de C.0 0

Coeficientul de transfer termic global al unei ferestre reprezint unul din indicaă -
ă âtorii gradului de izolare termic . Cu c t coeficientul de transfer termic global este

â ă ămai mic cu at t fereastra realizeaz o izolare mai bun .
Coeficientul de transfer termic al unei ferestre se calculeaz dup urm toareaă ă ă

formul :ă
U = coeficientul de transfer termic al ferestrei (W/m K)w 2

U = coeficientul de transfer termic al profilului din pvc (W/m K)f 2

Ug= coeficientul de transfer termic al geamului (W/m K)2

Ψ= coeficientul de transfer termic liniar (W/mK)
Ap= aria profilului din pvc (m )2

Ag= aria geamului (m )2

A= aria ferestrei (m )2

b= l imea ferestrei (m)ăt
h= n l imea ferestrei (m)î ă t
lr= n l imea profilului din pvc al ferestrei (m)î ă t

n continuare vom exemplifica aceast formul :Î ă ă
Vom calcula coeficientul de transfer termic global al unei ferestre cu deschidere,

dimensiuni 1 0mm x 1 0mm, cu dou variante de :23 48 ă vitrare
- geam termoizolant 4-16-4 clar, coeficient de transfer termic Ug= 2,9 W/m K2

- geam termoizolant 4-16-4 Low-E cu argon, coeficient Ug= 1,1W/m K2

U = (W/m K)f 1,59 2

Ug= (W/m K)2,9 respectiv 1,1 2

Ψ= (W/mK)0,08
Ap= (m )0,54 2

Ag= (m )1,28 2

A= (m )1,82 2

b= (m)1,23
h= (m)1,48
lr= (m)0,108

Obtinem valorile:
Uw1=2,71W/m K

2

1,44Uw2= W/m K
2
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Cap. -12 Transferul termic LASSk
400

Exterior
0 C

o

Izoterma
10 C

o

Izoterma
13 C

o

Interior
20 C

o

Distributia temperaturilor (combinatie profile 4K.111 + 4K.212)

Valoare Uf=1,59W/m K
2

Valorile au fost ob inute cu ajutorul programului conformt DARTWIN - Frame Composer EN ISO 10077-2:2003-12.
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Cap. -13 Profile colorate LASSk
400

Profilele cu folie decor se ob in prin aplicarea unei folii multistrat, reliefat cu di-t ă
verse texturi de lemn sau culori uni, folie ce se aplica prin lipire. Pentru profilele cu
folie decor doar pe o parte, culoarea profilului este alb , iar pentru cele cu folie peă
ambele fe e, profilul este colorat n mas (RAL 800t î ă 8).

Stocare manipularesi
Depozitarea profilelor colorate cu folie decor se va face numai n locuri acope-si î

rite, ferite de ac iunea direct a razelor solaret ă . ntruc t orice defect al suprafe elorî â t
profilelor colorate este mult mai viz bil mai greu de remediat dec t la profilele albe,i si â
se recomand manipularea cu aten ie sporit a acestor tipuri de profile.ă t ă

Debitare
Debitarea profilelor colorate cu folie decor se face n acela mod ca la celesi î si si

albe.

Armarea
. Distan a dintre uruburileToate profilele colorate cu folie decor se armeazsi ă t s

de fixare va fi de 250mm. Dimensiunile maxime pentru ferestre u i sunt specificasi s -
î 6te n capitolul .

Frezarea g urireasi ă
Toate opera iile de frezare g urire sunt identice cu cele pentru profile albe, lat si ă

care se adaug prelucr ri specifice.ă ă Datorit faptului c suprafe ele exterioare suntă ă t
mai nchise la culoare, sub ac iunea razelor solare acestea se nc lzesc mai puternicî t î a
exist nd posibilitatea deform rii puternice a materialului dac nu se execut g uriâ ă ă ă ă

vde entilare a camerelor exterioare ale profilelor.
G urile de ventilare se vor da doar n camerele care nu au deja practicate astfelă î

de canale (ex. canale de drenaj, g uri de echilibrare a presiunii vaporilor).ă
odul de practicare a canalelor de ventila ie pentru profilele principaleM t este spe-

cificat în capitolul 5.

Indica ii privind prelucrarea profilelor colorate cu folie decort si

Sudarea debavurareasi
Sudarea profilelor colorate cu folie decor se face n mod identic ca la profilelesi î

albe (se recomand totu i sudarea cu cordon de sudur de 0,2mm). Dup debavuă s ă ă -
s t t î ă srare, an ul ob inut n urma debavur rii se va acoperi cu vopsea de retu .

Montarea garniturilor de etan are a geamuluis si
Opera ii identice cu cele de la profilele albe.t
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Cap. -13 Profile colorate LASSk
400

Dimensionare
Datorit faptului c profilele colorate se dilat mai mult dec t cele albe, din fazaă ă ă â

de proiectare trebuiesc prev zute cuplaje ce permit preluarea modific rilor dimenă ă -
î ă si tsionale ce apar n urma dilat rilor contrac iilor repetate.

Ca valoare medie se poate considera o varia ie dimensional de 2,2mm/m.t ă

n timpul verii radia ia solar produce nc lzirea puternic a suprafe elor exterioÎ t ă î ă ă t -
tare ale profilelor. Temperatura la suprafa a profilelor albe ajunge la 45 C iar la cele0

si ăsicolorate cu folie decor poate dep 70 C.0

Expunerea profilelor colorate cu folie decor la aceste temperaturi ridicatesi
poate conduce la modific ri importante ale propriet ilor materialului rezult ndă ăt â
deform ri permanente.ă

Profilele de culoare nchis aflate n zone cu puternic radia ie solar sunt celî ă î ă t ă
îmai probabil nclinate spre acest fenomen.

Loca iile critice de montare a t mpl riei colorate le constituie toate golurile dint â ă
t t si t ă tpere ii orienta i spre sud vest, neumbrite, aflate sub inciden a direct a radia iei

si t ăsolare mai ales por iunea inferioar .
Utilizarea n plus a glafurilor exterioare din aluminiu amplific acest fenomen.î ă
n aceste situa ii se recomand evitarea utiliz rii profilelor cu nuan e decoruriÎ t ă ă t si

închise.
Conform DIN 6174 se define te indicele de luminozitate al profilului L cu care ses

poate concluziona posibilitatea utiliz rii sau nu a unei culori sau decor.ă
Indicele de luminozitate se define te prin pozi ia unei culori pe axa deschis -s t

î si sinchis. Astfel culorii alb corespunde valoarea 100 pentru negru valoarea 0.
KLASSPentru profilele indicele de luminozitate L este 94.

Din practic s-a concluzionat c pentru profile colorate cu valori L<40 se interziă ă -
î tce utilizarea acestora n loca iile critice enumerate mai sus.

n tabelul urm tor sunt enumerate culorile RAL al c ror indice L este sub pragulÎ ă ă
de 40.

Restric ii de utilizare a profilelor colorate cu folie decort si

169



Cap. -13 Profile colorate LASSk
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Culoare RAL Valoare L

3001 39,2

3002 38,8

3003 34,8

3004 30,9

3005 29,17

3007 26,9

3009 34,4

3011 33,7

3013 39,8

4004 29,6

4007 27,3

5000 36,9

5001 33,6

5002 29,74

5003 28,1

5004 24,4

5005 34,1

5008 30,9

5009 38,7

5010 33,1

5011 26,22

5013 28,05

5017 35,82

5019 37,7

5020 29,3

5022 27,5

Culoare RAL Valoare L

6003 38,6

6004 32,3

6005 30,7

6006 30,8

6007 29,7

6008 28,18

6009 27,4

6012 30,25

6014 32,63

6015 30,63

6020 33,65

6022 29,13

6026 37,26

6028 37,06

7013 38

7015 38,1

7016 31,9

7021 28,5

7024 35,8

7026 31,8

7043 38,2

8007 37,1

8011 33,1

8012 33,5

8014 31,2

8015 31,7

Culoare RAL Valoare L

8016 30,8

8017 28,6

8019 29,7

8022 24

9011 24,8

9017 22,9

3032 34,08

5026 29,8

folie stejar auriu 42

mahon 29
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