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Organism notificat Comisia Europeana Bruxelles – Laboratoare de incercari (nr. 1841) 
 
Sucursala IAȘI 
Laborator INCERC de Cercetare si Incercari Seismice si Climatice-Iasi  
Adresa: Str. Prof. Anton Sesan, nr. 37, Iași, 700048 

 Autorizaţie Laborator de grad I nr. 3367/2018 eliberată de ISC 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                    RAPORT DE INCERCARI nr 16-5614-1/12.03.2019 
Determinarea permeabilității la aer, etanșeității la apă și rezistenței la încărcare din vânt 

1. Comanda client/Contract : FN/ Contract 5641C/2019 

2. Denumirea obiectului de încercat: Fereastra PVC, culoare alb, doua canate egale, stg. 
batant si dr. oscilobatant, cu stulp profil SUNNY PLAST seria 70 mm. 

3. Client: SUNNY PLAST SRL, Târgu Mureș, Str. Depozitelor nr. 30, Tel:  0756100649, e-mail: 
vanzare@sunnyplast.ro  

4. Producător eșantion: NDSPLAST SRL, Ploiesti, Str. Neagoe Basarab nr. 11    

5. Identificarea metodei utilizate (Procedura Tehnica de Execuție )/Standardul după care se 
efectuează încercarea:  

 SR EN 14351-1+A2: 2016 Ferestre şi uşi. Standard de produs, caracteristici de 
performanţă. Partea 1: Ferestre şi uşi exterioare pentru pietoni, fără caracteristici de 
rezistenţă la foc şi/sau etanşeitate la fum. 

 SR EN 1026: 2016  Ferestre şi uşi. Permeabilitare la aer. Metodă de încercare. 

 SR EN 1027 : 2016 Ferestre şi uşi. Etanşeitate la apă. Metodă de încercare. 

 SR EN 12211: 2016 Ferestre şi uşi. Rezistenţa la încărcare din vânt. Metodă de încercare 

 SR EN 12207: 2017 Ferestre şi uşi. Permeabilitatea la aer. Clasificare. 

 SR EN 12208: 2002 Ferestre şi uşi. Etanşeitatea la apă. Clasificare. 
 SR EN 12210: 2016. Ferestre si uși. Rezistența la încărcare din vânt. Clasificare 

 PTE IHS - 8/01.06, PTE-IHS-8/01.07 si PTE IHS-8/01.17 – INCD URBAN INCERC – IAŞI 

6. Descrierea şi identificarea obiectului de încercat:  

Cod probă: IHS- 628 /E1 - 03.19 Nr. epruvete:  1   Dimensiuni  epruvete: 1570 x 1375 mm 
Suprafață probă: 2.16 mp, Lungime rosturi de etanșare elemente mobile: 6.55 m 
Nr. epruvete – 1 buc. 

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

Garnituri Coextrudat,   
Profil rama  SUNNY PLAST seria 70mm – cod SPQ-5-10252, cote de gabarit 70 x 64 mm. 
Profil cercevea SUNNY PLAST seria 70mm – cod  SPQ-5-20252, cote de gabarit 70 x 56 mm. 
Profil stulp SUNNY PLAST seria 70mm –cod SPQ -1- 44252, cote de gabarit 62 x 58 mm 
Bagheta SUNNY PLAST seria 70mm – cod SPQ -1-51252, cote de gabarit 20 x 16 mm. 
Profil armatura otel zincat - cote gabarit 2mm, cod SPQ-2 - 84999 
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Vitraj 4 float - 16 - 4 low-e,  24mm (float clar + low-e) 
Gauri drenaj – 7 – interior 4(5 x 25mm) exterior 3 ( 5 x25)mm. 
Feronerie GU –Winkhaus proPilot, balamale 2+2,  Puncte blocaj – 13 

  
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: 7.03.2019 

8. Data efectuării încercării: 11.03.2019 

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

 

10. Rezultate obținute: 

10.1 Echipamente si materiale utilizate: Echipament KS 2525/450 MSD Digital K Schulten 
pentru încercarea tâmplăriei, etalonat nr. CE METROMAT 4004 – 06.17/22.06.2017, CE 
METROMAT 4020, 4021, 4022 – 06.17/22.06.2017 

10.2  Permeabilitatea la aer. 

  Se determină experimental valorile debitului Q, exprimat (m3 / h), care traversează eșantionul 
montat 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 suprafața respectiv lungimea 
elementelor mobile ale probei si compararea acestora cu caracteristicele de referință indicata de 
standard rezultând încadrarea produsului într-una din cele 4 clase de permeabilitate la aer. 
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Diagrama  variație debit aer  Valori determinate ale debitului de aer  
 

Pa m³/h m³/hm2 m³/hm 
98 
149 
198 
248 
297 
445 
594 
 

-100 
-147 
-200 
-248 
-297 
-448 
-597 

5.5 
7.4 
8.9 
10.2 
11.5 
15.3 
18.8 
 

5.3 
6.7 
8.3 
9.4 
10.5 
13 
15.1 

2.55 
3.43 
4.12 
4.72 
5.32 
7.08 
8.7 
 

2.45 
3.1 
3.84 
4.35 
4.86 
6.02 
6.99 

0.84 
1.13 
1.36 
1.56 
1.76 
2.34 
2.87 
 

0.81 
1.02 
1.27 
1.44 
1.6 
1.98 
2.31

 
 
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 probe 

 
10.3)   Etanșeitatea la apă.  
Incercarea se efectueaza conform SR EN 1027:2016 si consta initial in stropirea cu apa 
esantionului de proba, pe fata exterioara proba, pe fata exterioara, la un debit de 2l/min/m2 timp 
de 15 min la presiune 0 Pa.  
Incercarea se efectueaza pentru ferestre protejate tip B cu debit de stropire de 1l/min/m2 ferestre 
neprotejate tip A cu debit de stropire de 2l/min/m2. 
Urmatoarea etapa consta in mentinerea stropirii cu apa si aplicarea presiunilor pozitive de 
incercare de 5 min in trepte de 50 Pa pana la 300 Pa si de 150 Pa, pana la aparitia de infiltratii de 
apa prin esantionul pentru incercare, produsul se  încadrează  într-una din cele 9 clase de etanşeitate 
conform SR EN 12208: 2002.  

Clase de etanșeitate 
conform 

SR EN 12208:2002   

Valoare 
palier de 
presiune 

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

NDSPLAST SRL, Ploiesti 

A B Pa 
Durată 

(minute) Metoda de încercare 1A Metoda de Încercare 1B 

1A 1B 
   0 15 

Nu există infiltraţii către 
interior 

- 

2A 2B 50 5 Idem - 
3A 3B 100 5 Idem - 
4A 4B 150 5 Idem - 

5A 5B 200 5 Idem - 

6A 6B 250 5 Idem - 
7A 7B 300 5 Idem - 
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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: 
Clasificare funcție de valorile 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 aceeași 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 3. 
 

8A  450 5 

Apar infiltrații in zona 
inferioara a probei după 4 

minute de la aplicarea  
palierului de presiune 

- 
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Tabel 3  

Clasa 
funcție de mărimea săgeții 

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 70 mm, fabricata de  

NDSPLAST SRL, Ploiesti 

 
1200 

A superior 
  P+     P- 

B median 
P+              P- 

C inferior 
P+            P- 

Deformația frontală  
(mm) 

P+                P- 

A B C 
3,5 -3,6 5,8 -6,1 3,5 -3,7 2,3 -2,4 

0 
Deformație remanentă după 60 s 

<1/150 <1/200 <1/300 0,0 -1,2 0,0 -1,5 0,0 -1,4 0,0 -0,2 

Lungimea maximă între punctele de măsură A-C este L= 1230mm. 
Deformaţia frontală maximă a montantului la suprapresiune este 2.3 mm iar la depresiune – 2.4 mm. 
Clasificarea săgeţii relative normale după deformaţia frontală relativă maximă.  
Rata maximă a deformării : 

- la suprapresiune – 2.3/1230 = 0,0018< 1/300 = 0, 0033.  
- la secțiune          - 2.4 /1230 = - 0,0019 < 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 
de manevrare a elementelor mobile sau ale îmbinărilor fixe pe durata a cinci cicluri 
deschidere – închidere. 
 Verificarea menţinerii clasei de permeabilitate la aer: repetarea încercărilor de permeabilitate la 
aer (diferența maxima admisa este 20%.): 
Proba s-a menținut în aceeași clasă de permeabilitate la aer. 

Faza 3 – testul de siguranță -  cu pulsaţii (P3) în următoarea secvenţă: 
- Scădere respectiv creştere, în secvenţe egale de timp, de la 0 Pa la ± 1800 Pa, menținere la 
± 1800 Pa timp 10s, revenire la 0 Pa în max. 10s după care se verifică funcționalitatea 
eșantionului prin deschiderea/închiderea canaturilor. 
Nu s-au constatat deformații sau alterări a capacității de manevrare.  
 
11. Incertitudinea de măsurare: nu a fost solicitata de client. 

12. *Opinii şi interpretări: * Punctul 12 nu este acoperit de acreditarea RENAR 

Clasificarea eșantion încercat : 
Clasa de permeabilitate la aer – 4 
Clasa de etanșeitate la apa  - clasa  7A 
Rezistența la încărcare din vânt  - Clasa C3 
 

NOTE: 
Rezultatele încercării se referă numai la obiectul de încercat. 
Raportul de încercare nu trebuie să fie reprodus decât integral fără aprobarea scrisă a laboratorului ce a 
efectuat încercarea.   

                                                                   Vizat, 
Director Sucursala Iasi 

dr. ing. Constantin Miron 
 
 
 
 

Verificat  
 Şef laborator  

Întocmit  
 Responsabil încercare 

dr. ing. Adrian Alexandru Ciobanu dr. ing. Constantin Miron  
 
 
 
 
Încheierea raportului de încercare/ încercări 


