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Fereastra PVC, culoare alb, doua canate egale, stg. batant si dr. oscilobatant, cu stulp, profil 
SUNNY PLAST  seria 70mm. 
Denumire 
material 
component 

Tip Cod Cote gabarit: mm 
(grosime x 
inaltime) 

Numar 

 
Rama 

SUNNY PLAST 
seria 70 MM 

SPQ-5-10252 
 

70 mm x 64 mm 1 

Cercevea SUNNY PLAST 
seria 70 MM 

SPQ-5-20252 
 

70 mm x 56 mm 2 

Stulp SUNNY PLAST 
seria 70 MM 

SPQ-1-44252 
 

62 mm x 58 mm 1 

Bagheta SUNNY PLAST 
seria 70 MM 

SPQ-1-51252 
 

20 mm x 16 mm 8 

Garnitura  
 

Coextrudat Bataie: 214990 
Vitraj : 315290 

- - 

Armătură Otel zincat Toc, Cercevea,  
Stulp: SPQ-2-
84999 

1,5 mm - 

Vitraj  
4 mm x 16 x 4 mm  

 
Float + low-e 

 
24 mm 

 
2 

Feronerie VORNE 
 

- - Balamale  4 

Pcte. 
blocare  

15 

 

 
Fig. 1 – Fereastra PVC, culoare alb, doua canate egale, stg. batant si dr. oscilobatant, cu stulp, 

profil SUNNY PLAST, seria 70 mm. 
 

7. Data primirii obiectului de încercat: 14.08.2019 

8. Data efectuării încercării: 14.08.2019 

9. Date despre prelevare şi condiţionare: Eşantionarea probelor a fost asigurată de client pe 
propria răspundere. Epruvetele au fost condiţionate minim 6 h la (23 ± 5)oC în laborator. 
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10. Rezultate obţinute: 

10.1 Echipamente si materiale utilizate: Echipament KS 2525/450 MSD Digital K Schulten 

pentru încercarea tâmplăriei. 

Variatii ale debitului de aer                                                                                                                    
Lungimea rosturilor in instalatie: 7,18 ml                                                                                           

Suprafata camerei de testare:       2,32 m2 
 

10.2  Permeabilitatea la aer 

  Se determină experimental valorile debitului Q, 
exprimat (m3 / h), care traversează fereastra 
montată în standul echipamentului de încercare 
KS 2525/450 MSD Digital K Schulten, 
Germania, Clasa de permeabilitate la aer se 
determina conform SR EN 12207:2017 prin 
reprezentarea grafica în coordonate 
bilogaritmice a debitelor de aer raportate la 
suprafaţa respectiv lungimea elementelor 
mobile ale probei si compararea acestora cu 
caracteristicele de referinţă indicata de standard 
rezultând încadrarea produsului într-una din 
cele 4 clase de permeabilitate la aer. 

 
Tabelul nr. 1  - Valorile determinate 

experimental ale debitului de aer masurat la 
presiunea P 

 

Q – debit de aer măsurat la presiunea de 

încercare P. 

Q / L - debitul raportat la lungimea elementelor 

mobile ale probei   

Q / S - debitul raportat la suprafaţa probei.                   
 

 
 
 

Fereastra PVC, culoare alb, doua canate egale, 
stg. batant si dr. oscilobatant, cu stulp, profil 
SUNNY PLAST  seria 70mm, fabricată de  

NDSPLAST SRL, Ploiesti 

Pa 
Q 

(m3 / h) 

Q / S 

(m3 / h m2) 

Q / L 

(m3 / h m) 

99 2.4 1.03 0.33 

150 3.5 1.51 0.49 

201 4.6 1.98 0.64 

249 5.5 2.37 0.77 

300 6.5 2.8 0.91 

449 9.4 4.05 1.31 

601 12.1 5.22 1.69 

-101 2.2 0.95 0.31 

-151 3 1.29 0.42 

-199 3.6 1.55 0.5 

-249 4.1 1.77 0.57 

-300 4.6 1.98 0.64 

-451 5.6 2.41 0.78 

-601 6.5 2.8 0.91 
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10.3   Etanșeitatea la apă 
 Încercarea se efectuează conform SR EN 1027:2016 și constă inițial în stropirea  cu apa a 
eșantionului de probă, pe fața exterioară a probei, la un debit de 2l/min/m2 timp de 15 min la 
presiune 0 Pa.  
 Urmatoarea etapă constă în  menținerea stropirii cu apa și aplicarea presiunilor pozitive de 
încercare de 5 min în trepte de 50 Pa până la 300 Pa și de 150 Pa, până la apariția de infiltrații de 
apa prin eșantionul pentru încercare, produsul se  încadrează  într-una din cele 9 clase de etanşeitate 
conform SR EN 12208: 2002.  
 
Tabelul nr. 2 

 
Presiune  
de incercare 

Specificatii Metoda de 
incercare A 

Metoda de 
incercare B 

    Casificare 
A   B 

0  15 min  1 A 1 B Nu exista 
infiltratii 

Nu 
exista 
infiltratii 

50 Idem 1 + 5 min 2 A 2 B Idem Idem 
100 Idem 2 + 5 min 3 A 3 B idem idem 
150 Idem 3 + 5 min 4 A 4 B idem idem 
200 Idem 4 + 5 min 5 A 5 B idem idem 
250 Idem 5 + 5 min 6 A 6 B idem idem 
300 Idem 6 + 5 min 7 A 7 B idem  
450 Idem 7 + 5 min 8 A - Încadrare 

clasă 
 

600 Idem 8 + 5 min 9A - Apar infiltratii 
de apa 

 

750 Idem 9 + 5 min E750 -   
900 Idem 10 + 5 min E900    
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10.4 Rezistenţa la încărcarea din vânt 

Încercarea experimentală determină diferenţa dintre presiunea statică a aerului de pe faţa 

interioară şi exterioară a probei şi se desfăsoară  în trei faze distincte. Functie de valorile 

presiunilor de incercare si de marimea deformatiei masurate sub actiunea pulsurilor de presiune 

esantionul se incadreaza in una din clasele specificate de standardul de clasificare SR EN 

12210:2016 conform tabelului anexat: 

Tabelul nr. 3 

Clasificare functie de valoarile presiunilor de incercare Clasa functie de marimea sagetii 

Clasa P1 (Pa) P2(Pa) P3(Pa) 

A B C 1 400 200 600 

2 800 400 1200 

3 1200 600 1800 Valoare deformatie 

4 1600 800 2400 

<1/150 <1/200 <1/300 5 2000 1000 3000 

Exxxx xxxx xxxx/2 1,5 xxxx 

 

  Faza 1 – testul de deformare (săgeata) tâmplăriei la puls de presiune 

1. Se aplica trei succesiuni de pulsuri de presiune pozitivă de 1320 Pa, reprezentând 1,1x1200 
(1,1*P1). După aplicarea fiecărui puls de presiune s-au făcut 5 operaţii de închidere deschidere a 
tâmplăriei. Elementul încercat a rămas funcţional. 
2. S-a aplicat pulsul de presiune pozitivă de P1 = +1200 Pa (cu o rată de creştere < 100 Pa/s) cu 
durata de 30 secunde pe axa de măsură 1 şi s-a înregistrat deformaţia corespunzătoare solicitării 
de presiune aplicate şi deformaţia remanentă după 60 s, în punctele de măsură A, B, C. 
3. Se scade presiunea creându-se o depresiune de -1200 Pa, respectându-se aceeaşi lege de 
variaţie ca şi în cazul suprapresiunii, măsurându-se deformaţiile rezultate pe probă şi deformaţia 
remanentă după 60 s, în aceleaşi puncte de măsură A, B, C. 
4. Cu valorile măsurate ale deformaţiilor rezultate pe probă sunt calculate valorile deformaţiei 
frontale, date în tab. 4. 

                           

Tabelul nr. 4 

Clasa 
functie de marimea sagetii 

conf. SR EN 12210 

Puls 
presiune 

(Pa) 
 

Fereastra PVC, culoare alb, doua canate egale, stg. batant si dr. 
oscilobatant, cu stulp, profil SUNNY PLAST  seria 70mm, fabricată 

de  NDSPLAST SRL, Ploiesti 

 
1200 

A superior 
  P+     P- 

B median 
P+              P- 

C inferior 
P+            P- 

Deformaţia frontală  
(mm) 

P+                P- 

A B C 
2,5 -1.6 7.7 -6,7 5.8 - 3.9 3.5 -3.9 

0 
Deformaţie remanentă după 60 s 

<1/150 <1/200 <1/300 0,0 -0,6 0,0 -1.1 0,0 -0,9 0,0 -0,2 

Lungimea maximă între punctele de măsură A-C este L= 1380mm. 
Deformaţia frontală maximă a montantului la suprapresiune este 3.5 mm iar la depresiune 3.9 mm. 
Clasificarea săgeţii relative normale după deformaţia frontală relativă maximă.  
Rata maximă a deformării : 

- la suprapresiune 3.5/1380 = 0,002 < 1/300 = 0,0033.  
- la sucțiune          - 3.9 /1380 = - 0,002 < 1/300 = 0,0033.  

Faza 2 - testul de presiune şi/sau depresiune repetată: 50 cicluri de presiune/depresiune 
repetate la presiunile +P2 = 600 Pa şi – P2 = - 600 Pa. Nu s-au constatat alterări ale capacităţii 



Cod: F-PG-7.8-01, Ed.4/Rev. I
de manevrare a elementelor mobile sau ale imbinirilor fixe pe durata a cinci cicluri
deschidere - inchidere.
Verificarea men[inerii clasei de permeabilitate la aer: repetarea incercirilor de permeabilitate la
aer (diferenta maxima admisa este 20%):
Proba s-a mentinut in aceeagi clasi de permeabilitate la aer.

Faza 3 - testul de sigurantd - cu pulsatii (P3) in urmitoarea secventS:
- Scidere respectiv cregtere, in secvenfe egale de timp, de la 0 Pa la tl800 Pa, mentinere la
t 1800 Pa timp 10s, revenire la 0 Pa in max. {0s. dupa care se verifica functionalitatea
esantionului prin deschiderea/inchiderea canaturilor.
Nu s-au constatat deformafii sau alterdri ale capacit5[ii de manevrare.

11. lncertitudinea de mdsurare: nu a fost solicitata de client.

12. *Opiniigi interpretiri: -
* Punctul 12 nu este acoperit de acreditarea RENAR

Clasificare esantion incercat:
Glasa de permeabilitate la aer - 4
Clasa de etanseitate la apa - clasa 8A
Rezistenta la incarcare din vant - Clasa C3

NOTE:
Rezultatele incerciriise referd numai la obiectulde incercat.
Raportul de incercare nu trebuie si fie reprodus decit integral fdrd aprobarea scrisi a laboratorului ce a
efectuat incercarea.

Verificat intocmit

Vizat,

'$+- 
\

,krr.",u*
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