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S 3000
1.1. Περιγραφή της Σειράς
1. ΛΑΣΤΙΧΟ ΤΥΠΟΥ ΤΡΕ, ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΚΟΛΛΗΘΟΥΝ
2. ΤΖΑΜΙ ΠΑΧΟΥΣ ΑΠΟ 16 ΕΩΣ 45mm
3. ΒΕΡΓΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΝΕΡΟΧΥΤΗ
4. ΣΧΙΣΜΕΣ ΝΕΡΟΧΥΤΗ
5. ΚΑΛΥΜΑ ΤΡΥΠΑΣ ΝΕΡΟΧΥΤΗ
6. ΠΑΤΟΥΡΑ ΚΑΣΑΣ ΓΙΑ ΤΣΙΝΕΤΙΑ
7. ΠΗΧΑΚΙΑ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΛΑΣΤΙΧΟ
8. ΥΠΟΔΟΧΗ ΦΥΛΛΟΥ ΓΙΑ ΟΠΛΙΣΜΟ
9. ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ
10. ΠΑΤΟΥΡΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ 13mm
11. ΚΙΝΗΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΗΧΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ
12. ΤΟΙΧΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΡΥΣΜΑΤΩΝ
13. ΠΕΝΤΑΘΑΛΑΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
14. ΠΑΤΟΥΡΑ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΦΙΛ
15. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΧΟΣ ΠΡΟΦΙΛ
16. ΠΑΤΗΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΕ ΚΑΣΑ 8mm
17. ΚΑΣΑ ΜΕ ΚΛΙΣΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
18. ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΜΕΝΕΣ ΓΩΝΙΕΣ
19. ΓΛΙΣΤΡΑ ΦΥΛΛΟΥ
20. ΤΑΚΑΚΙΑ ΤΖΑΜΙΟΥ

Έκδοση: 02/2008
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1.2. Διαστάσεις Διάκενου για Τοποθέτηση Μηχανισμού

Έκδοση: 02/2008

7

S 3000
1.3. Τεχνικές Προδιαγραφές
1.3.1. Υλικό
Οι κάσσες είναι κατασκευασμένες από σκληρό προφίλ PVC. Η σύσταση του PVC είναι από CaZn (αμόλυβδη) χημική
ένωση. Το υλικό είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001.
Τα υλικά έχουν τις ακόλουθες ιδιότητες

Βασικές ιδιότητες:
• Μάζα Ογκος

ISO 1183

1420kg/m3

+/- 20kg/m3

• Vicat σημείο μαλακώματος

ISO 306

80°C

+/-2°C

• Αsh περιεχόμενο @ 850°C

ISO 1270

6.6%

+/-0.46%

• Χρόνος εισαγωγής του DHC

ISO 182/B

41min

• Σκληρότητα επιφανείας

+/-6.2min
80 shore D

Μηχανικές ιδιότητες:
• Eλαστικότητα σε έλξη @ 23°C (+/-2°C)& 50% σχετική υγρασία

ISO 8256 (type5)

>600kJ/m2

• Συντελεστής ελαστικότητας@ 2323°C & 2.0mm/min παραμόρφωση

ISO 178

>2200N/mm2 of MPa

• Αντίσταση σε τεστ @ 23°C (+/-2°C)

ISO 179(1eA)

>10kJ/m2

• Αντίσταση σε τεστ κρύο1kg από 1,5m ύψος @ -10°C

Eutgb-directive

<=1rupture by 10samples

Θερμομηχανικές ιδιότητες:
• Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας

ASTM C 177

• Συντελεστής γραμμικής διόγκωσης-40°C tot +10°C+10°C tot +40°C

0.17W/mK

ASTM D 696

• Υπεριώδης ακτινοβολία (UF-value)

ISO EN 10077

1.35-1.65W/m2K

Μετρήσεις σταθερότητας:
• Ελάτωση όγκου μετά από 1 ώρα

Eutgb-directive

<=2%

• Θερμική συμπεριφορά μετά από μισή ώρα

Eutgb-directive

χωρίς φουσκάλες & σημάδια

Σταθερότητα
• Τεχνητή γήρανση @ 8000mJ/m2 έκθεση στον ήλιο

Έκδοση: 02/2008
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1.3.2. Πιστοποιητικά

Η Wymar έχει για την S3000, πιστοποιητικά για τις παρακάτω χώρες:

Έκδοση: 02/2008

9

by

S 3000
1.3.3. Προφίλ
1.3.2.1. Σύνθεση
Τα βασικά προφίλ έχουν εξωτερικό πάχος τοιχώματος ταξινομημένο κατά επίπεδο Α ή Β σύμφωνα με το ΕΝ 12608. Εχουν πέντε
θαλάμους που προσφέρει πολύ καλή μόνωση. Οι θάλαμοι αυτοί προσφέρουν ακόμα την απορροή του νερού, την αποσυμπίεση,
τον εξαερισμό του προφίλ και την εφαρμογή του οπλισμού. Οι υπόλοιποι θάλαμοι χρησιμευούν σαν μόνωση και στερέωση
των μεντεσέδων του μηχανισμού. Τα βασικά προφίλ είναι σε λευκό χρώμα +/- RAL 9016 αλλά μπορούμε κιόλας να είναι και
χρωματιστά. Ο χρωματισμός γίνεται με χρωματιστό foil που συγκολλείται στις εξωτερικές πλευρές του προφίλ. Τα προφίλ
μπορούν να ειναι καφέ χρώματος και στις εξωτερικές επιφάνειες να συγκολληθεί στις εξωτερικές επιφάνειες foil σε απομίμηση
ξύλου. Τα πηχάκια κλιπσάρουν στα βασικά προφίλ και έχουν ενσωματωμένο λάστιχο λευκού χρώματος (εκτός από τα προφίλ σε
απομίμηση ξύλου όπου το ενσωματωμένο λάστιχο είναι μαύρο). Στεγανωτικά και βοηθητικά προφίλ βιδώνονται, κλιπσάρονται ή
κολλιούνται στα βασικά προφίλ.

1.3.2.2. Διάσταση
Ο σχεδιασμός των προφίλ είναι υψηλών προδιαγραφών χωρίς να επηρεάζει τη μηχανική αντοχή.
Τα βασικά προφίλ πρέπει να έχουν πλάτος 70 χιλιοστών. Το καβαλίκι του τζαμιού των βασικών προφίλ είναι 20 χιλιοστών για να
εξασφαλίσει καλή στερέωση των τζαμιών και είναι αναπόσπαστο μέρος του προφίλ. Για να έχουν τα προφίλ μία μορφή κομψή
και αισθητική, το τελείωμα των βασικών προφίλ έχει μία στρογγυλάδα 10 μοιρών που το κάνει να δείχνει πιο όμορφο και στενό.

1.3.2.3. Λάστιχα
Στη σειρά S3000 η στεγανότητα του τζαμιού με το προφίλ και η στεγανότητα του φύλλου με την κάσα γίνεται με λάστιχο TPE, το
οποίο ενσωματώνεται στο προφίλ κατά τη φάση της διέλασης του.
Το λάστιχο αυτό μπορεί να κολληθεί στην ίδια θερμοκρασία που κολλιέται και το προφίλ. Αυτό το TPE λάστιχο μπορεί με το χέρι
να επανατοποθετηθεί. Προσοχή, πρεπει να χρησιμοποιούνται μόνο τα αυθεντικά λάστιχα που προβλέπει η WYMAR, τα οποία
αντιστέκονται στην ατμοσφαιρική ρύπανση και δύσκολα γερνάνε. Στα λευκά προφίλ το λάστιχο είναι λευκό, ενώ στα χρωματιστά
και στην απομίμηση ξύλου είναι μαύρου χρώματος.

1.3.2.4. Θερμικά Επιτεύγματα
Οι υπολογισμοί για τους παρακάτω συνδυασμούς είναι οι παρακάτω:
• Προφίλ 3000-3200-3424 σύμφωνα με prEN 10077-2; Uf=1,35 W/(m2.K)
• Προφίλ 3000(5301)-3200(5301)-3424 σύμφωνα με prEN 10077-2; Uf=1,65 W/(m2.K)
• Προφίλ 3001(5301)-3201(5301)-3424 σύμφωνα με prEN 10077-2; Uf=1,62W/(m2.K)
• Προφίλ 3080(5380)-3200(5301)-3424 σύμφωνα με prEN 10077-2; Uf=1,58W/(m2.K)

Έκδοση: 02/2008
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2. Προφίλ & Αξεσουάρ
2.1. Επισκόπηση Προφίλ

FP003-004
(3100)

FP001-008
(3002)

FP001-005
(3001)

FP001-007
(3000)

ΝΕΟ!

FP002-010
(3200)

FP002-013
(3204)

FP002-008
(3201)

FP002-014
(3205)

FP005-011 FP005-012
(3424)
(3425)

FP004-049
(3300)

FP002-011
(3202)

FP004-020
(4292)

FP002-012
(3203)

FP004-039
(5922)

FP004-051
(4300)

FP004-037
(5907)

FP004-038 FA018-001
(5917)
(6858)

FP004-009
(4153)

FP004-052
(4301)

FP004-011 FP004-034
(4155)
(4158)

FP004-053
(4302)

FP004-054
(4305)

FP004-055
(4306)

FP004-072
(4183)

FP006-005 FP006-013
(5248)
(5301)

FP006-014
(5302)

FP006-006
(5308)

FP006-016
(5322)

FP006-017
(5323)

FP006-018
(5330)

FP004-045
(5934)

FP006-007
(5398)

FP017-010
(6100)

FA006-003
(6850)

FA003-015
(6000)

FA016-003-02
(6303)

FA015-001
(6001)
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FA006-001
(6852)

FA010-006-00
(6323)

FA003-021
(6222)

FA017-002-00
(6911)

FA003-024
(6330)
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FA017-009
(6934)

FA017-003-00
(6921)

S 3000
2.2. Πληροφορίες για Προφίλ
FP001-007 (3000)
FP001-005 (3001)

FP001-007
(3000)

FP001-005
(3001)
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FP001-008 (3002)

FP001-008
(3002)
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S 3000
FP003-004 (3100)

FP003-004
(3100)
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FP002-010 (3200)
FP002-008 (3201)

FP002-010
(3200)

FP002-008
(3201)
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S 3000
FP002-014 (3205)

Φύλλο σκοτία με πάχος εξωτερικού τοιχώματος 3mm

FP002-014

ΝΕΟ!

(3205)

Έκδοση: 02/2008
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FP002-011 (3202)

FP002-011
(3202)
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S 3000
FP002-012 (3203)
FP002-013 (3204)

FP002-012
(3203)

FP002-013
(3204)
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FP004-049 (3300)

FP004-049
(3300)
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FP005-011 (3424)
FP005-012 (3425)

FP005-011
(3424)

Έκδοση: 02/2008

FP005-012
(3425)
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S 3000
FP04-020 (4929)

FP04-039 (5922)
FP04-037 (5907)
FP04-038 (5917)
FA018-001 (6858)

FP004-039
(5922)

FP004-037
(5907)

Έκδοση: 02/2008

FP004-038
(5917)
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FΑ018-001
(6858)

S 3000
FP004-009 (4153)
FP004-011 (4155)
FP004-034 (4158)

FP004-009
(4153)

FP004-034
(4158)
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FP004-051 (4300)
FP004-052 (4301)
FP004-053 (4302)
FP004-072 (4183)

FP004-052
(4301)

FP004-072
(4183)

FP004-051
(4300)

FP004-053
(4302)
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FP004-054 (4305)
FP004-055 (4306)

FP004-054
(4305)

FP004-055
(4306)
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FP006-013 (5301)
FP006-014 (5302)

FP006-013
(5351)
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FP006-014
(5302)
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FP006-016 (5322)
FP006-017 (5323)
FP006-018 (5330)

FP006-016
(5322)

Έκδοση: 02/2008

FP006-017
(5323)
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FP006-018
(5330)
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S 3000
FP006-005 (5248)
FP006-006 (5308)
FP006-007 (5398)

FP006-005

FP006-006

(5248)

(5308)

FP006-007
(5398)

Έκδοση: 02/2008
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FP004-045 (5934)

Κατώφλι αλουμινίου 70Χ20 S3000

Κατώφλι αλουμινίου 120Χ20 S3000NL

FA017-002 (6911)
FA017-003 (6921)
FA003-015 (6000)
FA015-001 (6001)
FA006-003 (6850)
FA006-001 (6852)

Τζινέτια 140mm
Τζινέτια 170mm
Τάπα νεροχύτη
Γλίστρα φύλλου
Λάστιχο στεγανοποίησης για 5934-5935
Λάστιχο TPE

Λάστιχο EPDM
Κορδόνι σιλικόνης για 3180
Κορδόνι σιλικόνης για 3083
Κορδόνι σιλικόνης για 3100

FP004-045 (5934)
(FP004-045)

FA017-002 FA017-003 FA003-015 FA015-001FA006-003
(6911)

(6921)

(6000)

FA006-001
(6852)

Έκδοση: 02/2008
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(6001)

(6850)

S 3000
FΑ017-010 (6100)

Μηχανική σύνδεση για 3100

Μηχανική σύνδεση για 3101
Μηχανική σύνδεση για 3083
Μηχανική σύνδεση για 3100
Μηχανική σύνδεση για 3180
Μηχανική σύνδεση για 3204

FΑ010-006 (6323)
FΑ016-003 (6303)

Ενίσχυση γωνίας φύλλου εξώπορτας
Φαρδύ τακάκι (γέφυρα)

Στενό τακάκι (γέφυρα)

FA017-010
(6100)

FA010-006
(6323)

Έκδοση: 02/2008

FA016-003
(6303)
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S 3000
Νάιλον κομμάτια για 3100
Νάιλον κομμάτια για 3204
Νάιλον κομμάτια για 3080-82-83-85 & 3180
Νάιλον κομμάτια για 3203

FA017-009 (6934)

Σύνδεσμοι πλάστικοί για 5934

Σύνδεσμοι πλάστικοί για 5935

FA017-009
(6934)

Έκδοση: 02/2008
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Τάπα για 5907
Τάπα για 5917

FΑ003-024 (6330)
FΑ003-021 (6222)

Τάπα μπινιού 3300
Τάπα νεροχύτη 4292

Τάπα νεροχύτη 4290
Τάπα για 5929
Τάπα για 6039

FA003-024
(6330)
(FA003-024)

FA003-021
(6222)

Έκδοση: 02/2008
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3. Βοηθητικά Προφίλ
3.1. Συμπληρωματικά Προφίλ για Πόρτες & Παράθυρα

FA004-008
(4121)

(FP004-006)

Έκδοση: 02/2008
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3.3. Περβάζια

3.4. Γενικά Προφίλ
3.4.1. Σωληνωτά Προφίλ

3.4.2. Γωνιακά Προφίλ

3.4.3. H-Προφίλ

3.5. Πρόσθετα Προφίλ

Έκδοση: 02/2008
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4. Τομές
4.1. Σχέδια Τομών
4.1.1. Πλάγια Όψη Προφίλ Κάσας

Έκδοση: 02/2008

Κλίμακα 1:1
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4.1.2. Πλάγια όψη κάσας και φύλλου σκοτίας

Κλίμακα 1:1

20

24

119

119

62

7,7

48.3

3424

37

63

3205

3000

Έκδοση: 02/2008
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4.1.3. Kάτοψη Ταφ

Έκδοση: 02/2008

Κλίμακα 1:1
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4.1.4. Πλάγια Όψη Κάσας & Φύλλου

Έκδοση: 02/2008
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Κλίμακα 1:1

S 3000
4.1.5. Πλάγια Όψη Κάσας & Φύλλου Κουζινόπορτας

Έκδοση: 02/2008

38

Κλίμακα 1:1

S 3000
4.1.6. Πλάγια Όψη Ταφ Στενού & Φύλλου

Έκδοση: 02/2008
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Κλίμακα 1:1

S 3000
4.1.7. Πλάγια Όψη Ταφ Φαρδιού & Φύλλου

Έκδοση: 02/2008
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Κλίμακα 1:1
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4.1.8. Άνω πλάγια Όψη Eξώπορτας Ανοιγόμενης προς τα μέσα
Κλίμακα 1:1

Έκδοση: 02/2008
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4.1.9. Kάτω Πλάγια Όψη Εξώπορτας Ανοιγόμενης προς τα έξω
Κλίμακα 1:1

Έκδοση: 02/2008
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4.1.10. Άνω πλάγια Όψη Eξώπορτας Ανοιγόμενης προς τα έξω
Κλίμακα 1:1

Έκδοση: 02/2008
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4.1.11. Kάτω Πλάγια Όψη Εξώπορτας Ανοιγόμενης προς τα έξω
Κλίμακα 1:1
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4.1.12. Κάτοψη Δίφυλλου Παράθυρου
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Κλίμακα 1:1

S 3000
4.1.13. ‘Ανω Πλάγια Όψη Περιστρεφομένου Παραθύρου

Κόβουμε τα κλιπς του μπινιού
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4.1.14. Κάτω Πλάγια Όψη Περιστρεφομένου Παραθύρου

Κόβουμε τα κλιπς του μπινιού
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Κλίμακα 1:1
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4.1.15. Κάτοψη σύνδεσης κασών με 4301 (μπουντρέλι)
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4.1.16. Κάτοψη σύνδεσης κασών με 4183

by

Κλίμακα 1:1

Νέο!
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4.1.17. Σύστημα σύνδεσης κασών με 4300
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Κλίμακα 1:1
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4.1.18. Λάστιχο Στεγανοποίησης 6850

Κλίμακα: 5/1
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4.1.19. Κάτοψη δίφυλλου παράθυρου σκοτίας

Κλίμακα 1:1

Νέο!
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4.1.20. Κάτοψη Δίφυλλης Κουζινόπορτας
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Κλίμακα 1:1
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4.1.21. Σύστημα Σύνδεσης ορθής γωνίας
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4.1.22. Σύστημα Σύνδεσης 130o-175o
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Κλίμακα 1:1
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4.1.23. Υπολογισμός Χ,Ψ σύνδεσης 130o-175o
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Κλίμακα 1:1

S 3000
4.2. Σχέδια Τοποθέτησης
4.2.1. Θέση του Μάρμαρου

Έκδοση: 02/2008

57

by

S 3000
5. Οδηγίες Κατεργασίας
5.1. Αποθήκευση των Προφίλ
Τα πιο πολλά προφίλ παραδίδονται σε βέργες 6 μέτρων. Παραδίδονται σε ξύλινες παλέτες. Τα προφίλ αποθηκεύονται σε οριζόντια
θέση και υποβοηθούνται με τέτοιο τρόπο που δεν θα δημιουργηθεί χρόνια παραμόρφωση. Τα άκαμπτα προφίλ πρέπει να
υποστηρίζονται κάθε ένα μέτρο και να προστατεύονται για να μη χαραχτούν ή σημαδευτούν. Μικρότερα ελαστικά προφίλ, όπως για
παράδειγμα πηχάκια, πρέπει να υποστηρίζονται σε όλο το μήκος τους ή κάθε 500 χιλιοστά.
Η επιφάνεια πάνω στην οποία τοποθετούνται τα προφίλ πρέπει να είναι καθαρή και λεία, έτσι ώστε να μην καταστρέφονται.
Προτείνεται τα βασικά προφίλ να τοποθετούνται το ένα πάνω στο άλλο σε μέγιστο ύψος του ενός μέτρου και τα βοηθητικά σε μέγιστο
ύψος μισού μέτρου για να μην καταπονούνται τα κάτω προφίλ.
Σε περίπτωση που τα προφίλ αποθηκεύονται έξω θα πρέπει να προστατεύονται από τη βροχή και την κατευθείαν ηλιακή ακτινοβολία
και να εξαερίζονται κατάλληλα για να αποφευχθεί το φαινόμενο του θερμοκηπίου.
Είναι πολύ βασικό να εγκλιματιστεί το ασυσκεύαστο προφίλ για μία μέρα στο χώρο που θα δουλευτεί και στη θερμοκρασία των 15
βαθμών κελσίου. Τα προφίλ τα οποία είναι πολύ κρύα μπορούν να δημιουργήσουν εσωτερικές στρεβλώσεις και τάσεις μετά την
κόλληση και επιπλέον να μην έχουν σωστή ομογενοποίηση του υλικού κατά την κόλληση. Και οι δύο περιπτώσεις μπορεί να έχουν
σαν αποτέλεσμα κακή και φτωχή κόλληση.

5.2. Κοπή των Προφίλ
Το πριόνι κοπής του PVC δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για να κοπεί οποιοδήποτε άλλο υλικό, όπως για παράδειγμα ξύλο, σίδερο,
αλουμίνιο γιατί μπορεί να λερωθούν οι επιφάνειες που θα κολληθούν από την κολλητική μηχανή. Επιπλέον ο δίσκος κοπής δεν
πρέπει ποτέ να λαδωθεί. Ο τεχνίτης κατασκευαστής πρέπει να δουλεύει το πριόνι σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή,
όπως για παράδειγμα η διάμετρος του δίσκου κοπής, ο αριθμός των δοντιών του δίσκου, οι στροφές του δίσκου και οτιδήποτε άλλο
είναι ενδεδειγμένο για την κοπή του PVC. Τα προφίλ πρέπει να κολλιούνται το ανώτερο μετά από 24 ώρες αφού κοπούν. Θα πρέπει
να υπάρχουν οι δυνατότητες από το πριόνι να κόβει εύκολα στις 45 ή 90 μοίρες εάν χρειαστεί. Το επιτρεπτό λάθος από το πριόνι στον
κάθετο και οριζόντιο άξονα είναι 15 δέκατα της μοίρας. Το μήκος των προφίλ πρέπει να είναι κατά 2,5 ή 3 χιλιοστά πιο μακριά από
κάθε πλευρά, λόγω απώλειας της κόλλησης. Για να υπολογιστεί σωστά το κατάλληλο μήκος των προφίλ που πρέπει να κοπούν, καλό
θα ήταν να αγοραστεί το κατάλληλο πρόγραμμα.
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5.3. Αποστράγγιση και Αποσυμπίεση
Το νερό που μπαίνει ή συμπυκνώνεται πρέπει να βγει προς τα έξω. Η εξαγωγή αυτή γίνεται μέσω των θαλάμων εξαγωγής και όχι
από τον θάλαμο του οπλισμού. Όλα τα βασικά προφίλ πρέπει να αποστραγγιστούν και να αποσυμπιεστούν με τρύπες στρογγυλές
6 χιλιοστών ή με οβάλ τρύπες διαστάσεων 5x30 χιλιοστών. Η θέση των παραπάνω στρογγυλών ή οβάλ τρυπών του καβαλικίου των
τζαμιών σε σχέση με τις εξωτερικές δεν πρέπει να είναι σε ευθεία αλλά μετατοπισμένες κατά 50 χιλιοστά. Εάν αυτό δεν γίνει, υπάρχει
φόβος να μην αποστραγγίζονται τα νερά ή να ακούγεται σφύριγμα όταν φυσάει απ’ έξω. Η μέγιστη αξονική αποσταση μεταξύ οβάλ ή
στρογγυλών τρυπών του καβαλικίου των τζαμιών είναι 600 χιλιοστά ενώ για τις εξωτερικές τρύπες είναι 1.300 χιλιοστά
Όλες οι εξωτερικές τρύπες πρέπει να προστατεύονται από την πίεση του αέρα με κατάλληλα καπάκια στο χρώμα του προφίλ. Σε
περίπτωση που οι εξωτερικές τρύπες βρίσκονται χαμηλά στο κούφωμα, θα πρέπει να βιδωθεί ή να κλιπσαριστεί απ’έξω πρόσθετο
ειδικό προφίλ στο κάτω μέρος της κάσας που θα επιτρέπει στο νερό να αποστραγγίζεται.
Για την αποσυμπίεση χρειαζόμαστε τουλάχιστον 2 τρύπες οβάλ (5x30) ή 6 χιλιοστών στρογγυλή τρύπα για κάθε κούφωμα. Μία
εναλλακτική λύση για την αποσυμπίεση είναι στο άνω μέρος της κάσας να κόψουμε το λάστιχο στην εξωτερική μεριά για 30 χιλιοστά
μήκος. Η μέγιστη απόσταση μεταξύ των δύο τρυπών είναι 1.300 χιλιοστά.
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5.3.1. Αποστράγγιση
5.3.1.1. Κάσα FP001-007, FP001-055 (3000, 3001)
Αποστράγγιση από την εμπρός πλευρά
Στην θέση του τζαμιού-εσωτερική (σχισμήΑ)
Ελάχιστα 2 σχισμές (5x30mm)
Μέγιστη απόσταση μεταξύ των σχισμών=600mm
Στην εξωτερική μεριά (σχισμήΒ)
Ελάχιστα 2 σχισμές (5x30mm)
Μέγιστη απόσταση μεταξύ των σχισμών=1300mm

Αποστράγγιση προς τα κάτω
Στην θέση του τζαμιού-εσωτερική (σχισμήΑ)
Ελάχιστα 2 σχισμές (5x30mm)
Μέγιστη απόσταση μεταξύ των σχισμών=600mm
Στην εξωτερική μεριά (σχισμήΒ΄)
Ελάχιστα 2 σχισμές (5x30mm)
Μέγιστη απόσταση μεταξύ των σχισμών=1300mm
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5.3.1.2. Z Προφίλ FP001-008 (3002)
Στην θέση του τζαμιού-εσωτερική (σχισμήC)
Ελάχιστα 2 σχισμές (5x30mm)
Μέγιστη απόσταση μεταξύ των σχισμών=600mm
Στην εξωτερική μεριά (σχισμήD)
Ελάχιστα 2 σχισμές (5x30mm)
Μέγιστη απόσταση μεταξύ των σχισμών=1300mm

5.3.1.3. Προφίλ Ταφ FP003-004 (3100)
Αποστράγγιση από την εμπρός πλευρά
Στην θέση του τζαμιού-εσωτερική (σχισμήI)
Ελάχιστα 2 σχισμές (5x30mm)
Μέγιστη απόσταση μεταξύ των σχισμών=600mm

Στην εξωτερική μεριά (σχισμήJ)
Ελάχιστα 2 σχισμές (5x30mm)
Μέγιστη απόσταση μεταξύ των σχισμών=1300mm
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Αποστράγγιση προς τα κάτω
Στην θέση του τζαμιού-εσωτερική (σχισμήI)
Ελάχιστα 2 σχισμές (5x30mm)
Μέγιστη απόσταση μεταξύ των σχισμών=600mm

Ελάχιστα 2 σχισμές (5x30mm)
Μέγιστη απόσταση μεταξύ των σχισμών=1300mm

5.3.1.4. Προφίλ (FP001-007, FP003-005)
Αποστράγγιση από την εμπρός πλευρά
Στην θέση του τζαμιού-εσωτερική (σχισμήΚ)
Ελάχιστα 2 σχισμές (5x30mm)
Μέγιστη απόσταση μεταξύ των σχισμών=600mm

Στην εξωτερική μεριά (σχισμήL)
Ελάχιστα 2 σχισμές (5x30mm)
Μέγιστη απόσταση μεταξύ των σχισμών=1300mm
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Αποστράγγιση προς τα κάτω
Στην θέση του τζαμιού-εσωτερική (σχισμήK)
Ελάχιστα 2 σχισμές (5x30mm)
Μέγιστη απόσταση μεταξύ των σχισμών=600mm

Στην εξωτερική μεριά (σχισμήL΄)
Ελάχιστα 2 σχισμές (5x30mm)
Μέγιστη απόσταση μεταξύ των σχισμών=1300mm
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5.3.1.5. Φύλλο FP002-010, FP002-008 (3200, 3201)
Στην θέση του τζαμιού-εσωτερική (σχισμήΟ)
Ελάχιστα 2 σχισμές (5x30mm)
Μέγιστη απόσταση μεταξύ των σχισμών=600mm
Στην εξωτερική μεριά (σχισμήΡ)
Ελάχιστα 2 σχισμές (5x30mm)
Μέγιστη απόσταση μεταξύ των σχισμών=1300mm

5.3.1.6. Φύλλο FP002-011 (3202)
Στην θέση του τζαμιού-εσωτερική (σχισμήQ)
Ελάχιστα 2 σχισμές (5x30mm)
Μέγιστη απόσταση μεταξύ των σχισμών=600mm
Στην εξωτερική μεριά (σχισμήR)
Ελάχιστα 2 σχισμές (5x30mm)
Μέγιστη απόσταση μεταξύ των σχισμών=1300mm
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5.3.1.7. Φύλλο FP002-012 (3203)
Αποστράγγιση από την εμπρός πλευρά
Στην θέση του τζαμιού-εσωτερική (σχισμήS)
Ελάχιστα 2 σχισμές (5x30mm)
Μέγιστη απόσταση μεταξύ των σχισμών=600mm
Στην εξωτερική μεριά (σχισμήT), Ελάχιστα 2 σχισμές (5x30mm)
Μέγιστη απόσταση μεταξύ των σχισμών=1300mm

Αποστράγγιση προς τα κάτω
Στην θέση του τζαμιού-εσωτερική (σχισμήS)
Ελάχιστα 2 σχισμές (5x30mm)
Μέγιστη απόσταση μεταξύ των σχισμών=600mm
Στην εξωτερική μεριά (σχισμήT΄)
Ελάχιστα 2 σχισμές (5x30mm)
Μέγιστη απόσταση μεταξύ των σχισμών=1300mm
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5.3.1.8. Φύλλο σκοτίας FP002-014 (3205)
Στη θέση του τζαμιού - εσωτερική (σχισμή Κ)
Ελάχιστα 2 σχισμές (5Χ30mm)
Μέγιστη απόσταση μεταξύ σχισμών = 600mm
Στην εξωτερική μεριά (σχισμή L)
Ελάχιστα 2 σχισμές (5Χ30mm)
Μέγιστη απόσταση μεταξύ σχισμών = 1300mm
ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ Στην εξωτερική μεριά (σχισμή L1)
ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ Ελάχιστα 2 σχισμές (5Χ30mm)
Μέγιστη απόσταση μεταξύ σχισμών = 1300mm

Στη θέση του τζαμιού - εσωτερική (σχισμή Κ)
Ελάχιστα 2 σχισμές (5Χ30mm)
Μέγιστη απόσταση μεταξύ σχισμών = 600mm
Στην εξωτερική μεριά (τρύπα L1)
Ελάχιστα 2 τρύπες (5Χ30mm)
Μέγιστη απόσταση μεταξύ σχισμών = 1300mm
ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ Στην εξωτερική μεριά (σχισμή L1)
ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ Ελάχιστα 2 σχισμές (διαμέτρου 8mm)
Μέγιστη απόσταση μεταξύ τρυπών = 1300mm

Έκδοση: 02/2008

66

by

S 3000
5.3.2. Περίληψη
5.3.2.1. Αποστράγγιση

Έκδοση: 02/2008
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Ταφ FP003-004 (3100)

Ταφ 3180

Φύλλο FP002-011 (3202)

Φύλλο FP002-012 (3203)
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5.3.2.2. Αποσυμπίεση

Έκδοση: 02/2008
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5.3.2.3. Αποστράγγιση και Εξαερισμός
Κάσα FP001-005 (3000)
Φύλλο FP002-014 σκοτία (3205)

Αποσυμπίεση και Εξαερισμός
Κάσα FP001-005 (3000)
Φύλλο FP002-014 σκοτία (3205)

Έκδοση: 02/2008

69

by

S 3000
5.4. Οπλισμοί
Τα παράθυρα και οι πόρτες σε PVC έχουν προβλεφθεί να έχουν θαλάμους. Αυτοί οι θάλαμοι υπάρχουν για να προσφέρουν θερμική και
ακουστική μόνωση, να αποσταγγίζουν και να αποσυμπιέζουν, να εξαερίζουν και για να εισάγεται ο οπλισμός του προφίλ.
Ο οπλισμός πρέπει να είναι γαλβανισμένος (πάχος γαλβανίσματος 19mm).
Η ενίσχυση του προφίλ με οπλισμό γίνεται για τους παρακάτω λόγους:

5.4.1. Διαστολή λόγω θερμότητας
Ο συντελεστής της γραμμικής διαστολής για το προφίλ της WYMAR είναι 0,07 mm/m/ανά βαθμό KELVIN. Η θερμοκρασία της
επιφάνειας του προφίλ μπορεί να ξεπεράσει κατά πολύ παραπάνω από τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος (για παράδειγμα τα σκούρα
χρωματιστά προφίλ).
Είναι προφανές ότι η αντανάκλαση και η απορρόφηση των ηλιακών ακτίνων παίζει μεγάλο ρόλο στα χρωματιστά προφίλ. Στην περίπτωση
που ο οπλισμός βιδώνεται στο PVC, η διαστολή μειώνεται στον ακόλουθο συντελεστή η 0.012 mm/m/ ανα βαθμό KELVIN.(έξι φορές
λιγότερο από το PVC)
Παράδειγμα: Μήκος προφίλ 2 μέτρα και διαφορά δερμοκρασίας DT =40 βαθμοι Κελσίου.
Διαστολή του προφίλ θα ήταν 0,07Χ2Χ40=5,6 mm
Εάν τοποθετήσουμε οπλισμό στο PVC, η διαστολή θα ήταν 0,012Χ2Χ40=0,96 mm
Συμπέρασμα
*Χρωματιστά προφίλ ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΟΠΛΙΣΜΟ
*Λευκά προφίλ
Για τις κάσες
Δεν χρειάζεται οπλισμός στο PVC όταν
-Όταν η κάσα είναι στερεωμένη στον τοίχο με τον ορθό προβλεπόμενο τρόπο (για λεπτομέρειες βλέπε κεφάλαιο «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ»)
ΚΑΙ
- Το μήκος του προφίλ είναι λιγότερο από 2,4 μέτρα.
Για το προφίλ του φύλλου
- Το πλάτος του παραθύρου είναι κάτω από 0,8 μέτρα.
ΚΑΙ
- Το ύψος του παραθύρου να μη ξεπερνάει το 1 μέτρο.
ΚΑΙ
- Η επιφάνεια του παραθύρου να μην ξεπερνάει το 0,65 του τετραγωνικού μέτρου.

5.4.2. Ευστάθεια/Αντοχή της Κατασκευής
Μία κατασκευή πρέπει να αντέχει σε διαφορετικά φορτία (π.χ. φορτίο αέρα και τζαμιού). Αυτά τα φορτία δημιουργούν
παραμορφώσεις. Είναι εμφανές ότι οι παραμορφώσεις πρέπει όσο γίνεται να περιορίζονται. Αυτά καθορίζονται από κανόνες που
έχει κάθε χώρα.
Η ευστάθεια μιας κατασκευής εξαρτάται από δύο παράγοντες
*Συντελεστής ελαστικότητας Ε
Για τα προφίλ της WYMAR E=2200 MPa σύμφωνα με ISO 178.
Για τον οπλισμό Ε=210000 MPa.
*Απόκλιση αδρανείας Ι
Η απόκλιση αδρανείας δηλώνει την επιδραση του σχήματος του προφίλ στην ακαμψία του ίδιου προφίλ.
Εάν μία κατασκευή ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις, θα πρέπει να γίνουν ανάλογοι υπολογισμοί.
Οι παρακάτω παράγοντες είναι σπουδαίοι για τον υπολογισμό.
*Το μέγεθος της κατασκευής.
*Ο συντελεστής ελαστικότητας Ε.
*Η επιτρεπόμενη παραμόρφωση (εξαρτάται από την τοποθεσία και τις τοπικές νόρμες).
*Η επιβάρυνση από τη δύναμη του αέρα (εξαρτάται από τις τοπικές νόρμες)..

Έκδοση: 02/2008

70

S 3000

by

Ο τύπος για τον υπολογισμό είναι Ix=W.a/1920.E.f (5H2-4α2)
Όπου

Ιχ=η απόκλιση αδρανείας.
F=η επιτρεπόμενη παραμόρφωση.
W=η επιβάρυνση από τη δύναμη του αέρα.
Ε=ο συντελεστής ελαστικότητας
Η=το ύψος της κατασκευής.
a=πλάτος της κατασκευής /4

Με τη βοήθεια ειδικών πινάκων μπορει κάποιος να αποφασίσει εάν ο οπλισμός είναι αναγκαίος ή όχι για μία συγκεκριμένη
κατασκευή.

5.4.3. Λειτουργικότητα
Λόγω της συχνής χρήσης στις εξώπορτες, τα φύλλα πρέπει να ενισχύονται με πρόσθετα εξαρτήματα στη θέση της κόλλησης του
προφίλ και με συνδυασμό με τον οπλισμό δίνουν έξτρα δύναμη και σταθερότητα στο φύλλο.
Στα μπόγια της κάσας απο την μεριά των μεντεσέδων πρέπει να μπει οπλισμός.
Τα υπόλοιπα προφίλ της κάσας δεν χρειάζεται να ενισχυθούν ιδιαιτέρως, με την προϋπόθεση ότι η κάσα έχει βιδωθεί κατευθείνα
στον τοίχο, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που υπάρχουν στο παρακάτω κεφάλαιο «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ».

5.4.3.1. Γενικά Σχόλια
* Οι οπλισμοί πρέπει να στερεώνονται σωστά με το προφίλ με τρυπανόβιδες ανοιξείδωτες, με απόσταση 30 cm η μία από την άλλη
και να βιώνονται από την άκρη του οπλισμού απο τα 50 mm και πέρα.
* Το μήκος το οπλισμού πρέπει να είναι μικρότερο από το μήκος του προφίλ κατά +/-1.5 cm για να μπορεί να κολληθεί το προφίλ.
* Ο οπλισμός που μπαίνει σε ένα προφίλ πρέπει να είναι μονοκόμματος και όχι από δύο ή παραπάνω κομμάτια γιατί περιορίζεται στο
ελάχιστο η ενίσχυση του προφίλ.
* Επειδή το μήκος του οπλισμού δεν είναι καθοριστικό, υπάρχει η δυνατότητα ο κατασκευαστής να κόψει οπλισμούς ανά 5 cm μήκος
και να τους αποθηκεύσει για να επιταχύνει την παραγωγή του.
* Η τοποθέτηση του πριονιού για το κόψιμο του οπλισμού πρέπει να είναι με τέτοιο τρόπο που να μην καταστρέφονται τα προφίλ του
PVC(π.χ. από σπινθήρες).
* Συνήθως ο οπλισμός περνιέται μέσα στο προφίλ πριν κολληθεί αυτό. Εάν όμως τα ταφ δεν μπαίνουν με τη χρήση μηχανικού
συνδέσμου αλλά κολλιούνται, τότε ο οπλισμός πρέπει να μπει αμέσως μετά την κόλληση, όπου το προφίλ είναι ακόμα μαλακό και
βιδώνεται με τρυπανόβιδες.
* Στην περίπτωση μιας κατασκευής ταφ με μηχανική γωνία ή κάθετη σύνδεση, πρέπει να γίνει με βίδες που θα στερεωθούν στον
οπλισμό της κάσας. Για παράδειγμα για τη σύνδεση του ταφ με την κάσα θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί οπλισμός 5302,5305 και 5310.

Έκδοση: 02/2008

71

S 3000
5.5. Κόλληση
Τα προφίλ του PVC κολλιούνται με τη βοήθεια αυτόματης μονοκεφαλής ή και παραπάνω κεφαλών μηχανών κολλητικών. Η
κόλληση γίνεται αφού πρώτα λιώσουν οι δύο πρόσφατα κομμένες επιφάνειες του προφίλ και μετά πιεστούν η μία πάνω στην
άλλη, με αποτέλεσμα να κολλήσει η μία με την άλλη. Το λιώσιμο των δύο πρόσφατα κομμένων προφίλ γίνεται με τη βοήθεια μίας
ζεματιστής πλάκας -της κολλητικής- σε συγκεκριμένη θερμοκρασία. Για να μην κολλήσουν τα προφίλ στη ζεματιστή πλάκα, αυτή
καλύπτεται με τεφλόν. Είναι υποχρεωτικό το τεφλον να είναι καθαρό και να αλλάζεται τακτικά. Το καθάρισμα μπορεί να γίνει με
ένα μαλακό και στεγνό ύφασμα. Μακριά προφίλ πρέπε να υποστηρίζονται και σε ενδιάμεσες θέσεις. Ακόμα, ανάλογα τα προφίλ
πρέπει να χρησιμοποιούνται ειδικές πλάκες.
Wymar προφίλ πρέπει να συγκολλούνται με τις παρακάτω προδιαγραφές
Θερμοκρασία κόλλησης 250-255 βαθμοί κελσίου.
Χρόνος λιωσίματος 30 δευτερόλεπτα.
Χρόνος σύσφιξης 30 δευτερόλεπτα.
Θερμοκρασία από τα μαχαίρια περιορισμού των προφίλ
Η τοποθέτηση της κολλητικής μηχανής πρέπει να μην είναι σε ρεύματα κατά τη στιγμή της κόλλησης. Πολύ υψηλή ή χαμηλή
θερμοκρασία κόλλησης μπορεί να έχει ως επακόλουθο αδύναμη και ελατωμματική κόλληση.
Είναι σπουδαίο το υπόλυμα της κόλλησης να ελέγχεται και να είναι το ίδιο σε όλο το μήκος του. Σε σύγχρονες κολλητικές μηχανές,
αυτό μπορεί να περιοριστεί 0,2 χιλιοστά και δεν πρέπει ποτέ να ξεπερνάει τα 1.5 χιλιοστά. Ακόμα, το υπόλοιπο της κόλλησης δεν
πρέπει ποτέ να είναι πολύ γυαλιστερό ή άγχρωμο γιατί αυτό υποδηλώνει υψηλή θερμοκρασία κόλλησης ή ακάθαρτα προφίλ. Αιτίες
για τα παραπάνω μπορεί να είναι τα παλιά ή βρώμικα τεφλόν. Μετά την κόλληση, τα προφίλ πρέπει να ψυχθούν υπό κανονικές
συνθήκες γιατί αλλιώς μπορεί να έχουμε κακή κόλληση. Ο χρόνος ψύξης των κολλημένων προφίλ πρέπει να είναι 30 λεπτά πριν
γίνει οποιαδήποτε άλλη επεξεργασία.
Κατόπιν μπορούμε να καθαρίσουμε τις κολλημένες γωνίες. Προσοχή, κατά τη διάρκεια της κόλλησης θα πρέπει να πιεστεί στις
γωνίες το λάστιχο.
Σχόλιο: Προτείνουμε συνεχή έλεγχο των κολλήσεων και γι’αυτό συμβουλεύουμε τακτικό έλεγχο των κολλήσεων στα εργαστήρια
της WYMAR.
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5.6. Καθάρισμα Κόλλησης
Το καθάρισμα των κολλημένων ενώσεων είναι πολύ σημαντικό γιατί καθορίζουν την ποιότητα του κουφώματος.
α. Το υπόλοιπο της κόλλησης στο εσωτερικό και εξωτερικό της γωνίας.
*Με το χέρι χρησιμοποιώντας μία ποικιλία από μαχαίρια, σκαρπέλα και μελισάκια. Πολύ προσοχή πρέπει να δοθεί στο να
μην τραυματιστεί η εσωτερική κόλληση της γωνίας. Αυτό αδυνατίζει τη δύναμη της κολλημένης γωνίας.
*Η καθαριστική μηχανή να φοράει ανάλογα μαχαίρια που απαιτεί το προφίλ.
β. Το υπόλοιπο της κόλλησης στις ορατές επιφάνειες (οριζόντιες).
*Χωρίς μαχαίρια περιορισμού

πρέπει να γυαλιστούν.
*Με τετραγωνισμένα μαχαίρια περιορισμού (μέχρι το ανώτερο 1,5 χιλιοστά)

θα γυαλιστούν ή θα χαραχθούν
*Με κοφτερά μαχαίρια περιορισμού (μέχρι το κατώτερο 0,2 χιλιοστά)

θα γυαλιστούν, θα χαραχθούν ή θα καθαριστούν με ειδικό μαχαίρι.
Το γυαλοχάρτισμα γίνεται σε 4 στάδια
1. Τραχύ γυαλοχάρτισμα με γυαλόχαρτο 180 grit
2. Με περιστροφικό γυαλοχάρτισμα με γυαλόχαρτο 250 grit
3. Με περιστροφικό γυαλοχάρτισμα με γυαλόχαρτο 500 grit
4. Tελικό γυάλισμα με ειδική βούρτσα ή μάλλινη φανέλα με ελάχιστες στροφές 2000 στροφές το λεπτό.
Με αυτή τη μέθοδο επιτυγχάνεται τέλειο αποτέλεσμα. Αλλά αυτή η μέθοδος σχεδόν ποτέ δεν χρησιμοποιείται γιατί έχει
μεγάλο εργατικό κόστος.

Το χάραγμα επιτυγχάνεται από μία ειδικευμένη καθαριστική μηχανή. Είναι μία αυτόματη λειτουργία.
Το βάθος της χαρακιάς έχει μέγιστο βάθος 0,5 χιλιοστά και πλάτος 3 έως 4 χιλιοστά.

Το καθάρισμα με ειδικό μαχαίρι γίνεται αφού προστατέψουμε το προφίλ με μία ειδική σαν λεπτή φιλιέρα που αφήνει ένα
πολύ χαμηλό εξόγκωμα προς τα επάνω από την επιφάνεια του προφίλ.

Έκδοση: 02/2008

73

S 3000
5.7. Μηχανική Σύνδεση
Τα ταφ με κωδικούς 3100,3101 και 3180 μπορούν να ενωθούν με τα παρακειμενα προφίλ με ένα μηχανικό σύνδεσμο.
- Κωδικός 6100 για κωδικό 3100 .
- Κωδικός 6101 για κωδικό 3101.
- Κωδικός 6180 για κωδικό 3180.
Ο μηχανικός σύνδεσμος βιδώνεται στην κάσα, φύλλο και στο ταφ (διάμετρος βίδας 3,9 χιλιοστά).
Η στεγανοποίηση της μηχανικής γωνίας και των παρακείμενων προφίλ γίνεται εγγυημένη εάν χρησιμοποιηθεί στεγανοποιητικό PE στην
άρμωση.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
-Είναι αναγκαίο να υπάρχει οπλισμός σε όλο το μήκος των ταφ προφίλ όπου υπάρχει σύνδεση με μηχανικό σύνδεσμο αλλά και στις
παρακείμενες κάσες, φύλλα και ταφ προφίλ.
-Υπάρχει η δυνατότητα ο θάλαμος του οπλισμού να διαθέτει ειδικό πλαστικό καπάκι, έτσι ώστε κάθετα και οριζόντια προφίλ να
συνδεθούν ιδανικά.
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5.7.1. Έξτρα Εξαερισμός Προφίλ Ταφ
Πιθανότητα 1

Πιθανότητα 2
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Mήκος μπινιού

Μήκος σιδήρου

Τοποθέτηση Τάπας Μπινιού 6330 σε Μπινί 3300

Μήκος σιδήρου = Mήκος μπινιού - 23mm

Έκδοση: 02/2008

77

S 3000
5.8. Τοποθέτηση του Μηχανισμού
Ο μηχανισμός δίνει τη δυνατότητα στα φύλλα να ανοίγουν και να κλείνουν. Επίσης, εξυπηρετεί και τον εξαερισμό. Ο μηχανισμός πρέπει
να εγγυάται την ασφάλεια και τη στεγανότητα του κουφώματος.
Ο μηχανισμός και οι βίδες του θα πρέπει να σηκώνουν το φορτίο που απαιτείται και να αντιστέκεται στην ροπή στρέψης, στην ευκαμψία
και στους κραδασμούς.
Ο μηχανισμός τοποθετείται με ανοξείδωτες τρυπανόβιδες και σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προμηθευτή. Οι βίδες του μηχανισμού
θα έπρεπε όπου είναι δυνατόν να διαπερνούν τουλάχιστον δύο τοιχώματα PVC, αλλά και ακόμα καλύτερα να βιδώνονται στον οπλισμό.
Ειδική φροντίδα θα πρέπει να δοθεί στο να υπάρχουν τα ανάλογα κλειδώματα που προβλέπονται από τον κατασευαστή του μηχανισμού,
ανάλογα το ύψος και το πλάτος της κατασκευής. Ακόμη, μεγάλη φροντίδα πρέπει να δοθεί στο να είναι ο αέρας μεταξύ φύλλου και
κάσας πάντα 12 χιλιοστά.

5.9. Τοποθέτηση του Μηχανισμού
Τα βοηθητικά προφίλ μπορούν να κλιπσαριστούν, βιδωθούν ή και να κολληθούν με τα βασικά προφίλ για να αποδώσουν το επιθυμητό
αποτέλεσμα.

5.10. Τοποθέτηση Τζαμιού
Το τζάμωμα του κουφώματος γίνεται στην οικοδομή ή στο εργοστάσιο. Το γυαλί πρέπει να μπαίνει από την εσωτερική πλευρά του
κουφώματος. Οι γωνίες όπου τα πηχάκια ενώνονται μπορεί κάθετα ή και 45 μοιρών, ανάλογα με την προτίμηση του κατασκευαστή.
Τα πηχακια του τζαμιου εχουν ενσωματωμενο λαστιχο λευκου χρωματος(εκτος απο τα προφιλ σε απομιμηση ξυλου οπου το χρωμα
του ελαστικου ειναι μαυρο). Τα πηχάκια υπάρχουν σε διαφορετικά μεγέθη, ανάλογα με το πάχος του τζαμιού. Το στενότερο τζάμι είναι
πάχους 6 χιλιοστών και το φαρδύτερο 35 χιλιοστών. Ολικό διάκενο 8 εως 10 χιλιοστά, 4 εως 5 χιλιοστά από κάθε μεριά, επιτρέπεται
μεταξύ τζαμιού και φύλλου. Το γυαλί υποστηρίζεται και κεντράρεται στο φύλλο με τη βοήθεια τακακίων. Τα τακάκια του τζαμιού
πρέπει να έχουν ελάχιστο μήκος 100 χιλιοστών και να εμποδίζουν την αποστράγγιση του νερού. Το πλάτος των τακακίων πρέπει να
είναι 2 χιλιοστά πιο μεγάλο από το πάχος του τζαμιού. Τα τακάκια υπάρχουν στα κουφώματα για να επιτρέπουν τον εξαερισμό γύρω
από το τζάμι και να μεταφέρουν το βάρος του τζαμιού στα πιο ενισχυμένα σημεία στήριξης του κουφώματος. Το πάχος του τζαμιού
είναι ανάλογο με τις διαστάσεις του κουφώματος.
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5.11. Τελικός Έλεγχος & Επιθεώρηση του Κουφώματος
Πριν το κούφωμα φύγει από το κατασκευαστικό, πρέπει να γίνει προσεκτικός έλεγχος ποιότητας. Το κούφωμα πρέπει να επιθεωρείται
για την ορθότητα των διαστάσων, αποστράγγισης, συμπίεσης, εφαρμογής του μηχανισμού, καθαρίσματος των γωνιών, λαστίχων,
πηχακίων τζαμιού κλπ.
Για ένα κούφωμα υψηλών προδιαγραφών, πολύ σημαντικό είναι οι σωστές ρυθμίσεις για την κόλληση των προφίλ.
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5.12. Τοποθέτηση Κουφώματος
Το άκαμπτο PVC είναι ευαίσθητο στα απότομα τραντάγματα που έχουν σαν επακόλουθο τη θραύση των κολλήσεων. Για αυτό, κατά τη
διάρκεια της μεταφοράς, αποθήκευσης και τοποθέτησης, θα πρέπει να αποφεύγονται τα παραπάνω. Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς
και αποθήκευσης, οι κάσες πρέπει να τοποθετούνται πάνω σε ειδικές βάσεις και όχι στο έδαφος. Πρέπει ακόμα το ένα κούφωμα από το
άλλο να διαχωρίζονται με ειδικά υλικά πακεταρίσματος μαλακού τύπου. Τα κουφώματα πρέπει να αποθηκεύονται σε ξηρό περιβάλλον
μέχρι να τοποθετηθούν.
Οι κάσες τοποθετούνται με τη βοήθεια βιδών, ντουμπελ, αφρού και τσινετίων. Κάθε μεταλλικό εξάρτημα τοποθέτησης πρέπει να είναι
κατάλληλο, ανοξείδωτο και στα σημεία βιδώματος μετξύ κάσας και τοίχου και πρέπει να μπει πλαστική προσθήκη που κρατάει την κάσα
αλφαδιασμένη.
Τα τσινέτια πρέπει να είναι κατάλληλα τοποθετημένα (βλέπε σχέδιο παρακάτω) στα ύψη και στα πλάτη της κάσας και στερεώνονται με
τρυπανόβιδες. Η τοποθέτηση δεν πρέπει να γίνεται από το κάτω μέρος της κάσας γιατί μπορεί να μπει νερό. Ακόμα, η κάσα πρέπει να
είναι αλφαδιασμένη και σωστά τακαρισμένη στα σημεία που θα πέσει το βάρος του τζαμιού, που θα είναι τοποθετημένα τα κλειδώματα
και στα σημεία που είναι βιδωμένα τα τσινέτια. Εάν τα πλάτη και τα ύψη δεν στερεωθούν, τότε θα πρέπει να ενισχυθεί η κάσα. Οι κάσες
πρέπει να τοποθετούνται κάθετα και οριζόντια και να αλφαδιάζονται σωστά. Για τη σωστή θέση των στηριγμάτων της κάσας, βλέπεται
το παρακάτω σχέδιο.

Οι στηρίξεις της κάσας πρέπει να μην είναι πολύ κοντά στις κολλήσεις των γωνιών και θα πρέπει να τοποθετούνται σε τέτοια θέση που
θα στηρίζουν τους μεντεσέδες και θα διευκολύνουν τα κλειδώματα. Ένα διάκενο μεταξύ κάσας και τοίχου της τάξεως των 10 χιλιοστών
για να επιτρέπει στην κάσα να συστέλεται και να διαστέλεται. Το διάκενο αυτό πρέπει να κλείνεται με ειδική σιλικόνη, σε συνεργασία
εάν χρειαστεί αφρού.
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6. Εργαλεία & Μηχανήματα
6.1. Πλάκες για Κολλητική Μηχανή
6.1.1. Προφίλ Κάσας FP001-007, FP001-005 (3000, 3001)

6.1.2. Προφίλ Ταφ & Φύλλου FP001-008, FP003-004,
FP003-005 (3002-3100-3101)
Κλίμακα: 1:1
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6.1.3. Προφίλ Φύλλου FP002-010, FP002-008, FP002-011,
FP002-012

(3200-3201-3202-3203)

Κλίμακα 1:1

6.1.4. Προφίλ Φύλλου FP002-013 (3204)
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6.1.5. Προφίλ Φύλλου FP002-014 σκοτίας (3205)
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S 3000
6.2. Μαχαίρι Καθαριστικής Μηχανής

6.2.1. Προφίλ Κάσας FP001-007, FP001-005 (3000-3001)
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6.2.2. Προφίλ Φύλλου FP002-010, FP002-008, FP002-011,
FP002-012 (3200, 3201, 3202, 3203)
Κλίμακα 1:1
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6.2.3. Προφίλ Φύλλου FP002-013 (3204)
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6.2.4. Προφίλ Ταφ FP003-004, FP003-005 (3100, 3101)
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Κλίμακα 1:1
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6.2.5. Προφίλ Φύλλου FP002-014 (3205)

Κλίμακα 1:1

Λεπτομέρια Α

Κλίμακα 5:1

Λεπτομέρια Α
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