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Beszdmolo a Fensterbau-Frontale 2012 szakkiallftasr6l a min6snd szemszogeb6l

Hogyan lehet megfelelni
a szi gorodo hSatbocsatasi
kovetelm6nyeknek?
A nemzetkdzi akkreditalt laborat6riumi kapcsolataink es egy szeksz6rdi v6llalkoz6 meghivS-
sa okSn volt alkalmam lStogatdst tenni az idei 6v ablak- es ajtogydrtokat 6rint6 legnagyobb
szakki6llit6sdn, a HOLZ-HANDWERK es FENSTERBAU-FRONTALE/ 2012 rendezvdnyen t' l

Nurnbergben.

A ki6ll i tdson j6rva - kriszonhet6en az
6pitSipari direktiva eur6pai rendelettel
val6 felvdlt6sSnak t'l 6s az energetikai
szabAlyozAsok szigorod6s6nak tt1 - meg6l-
lapithat6 volt a v 5ltoz6 ny flSszAr 6 - szak-
teriilet ir6nti nagym6rt6kii 6rdekl6d6s.
A21,227 ki6ilft6 teljesen megtoltotte a 11
ki6llit6csarnokot, a nagyobb c6gekn6l tobb
standon is magyar k6pvisel6vel sikeriilt
sz6t vdltani. A ki6llit6s l6togat6i k<izcitt
is sz6p szdmmal akadtakmagyarorszAgi
6rdekelts6gii c6gek. A n6met szakmai
szervezetek 6s t<ibb v izsgSl6szerv ezet
k6pvisel6j6vel sikerr.ilt tal6lkoznom 6s
besz6lgetnem a szerkezetek CE-j elol6s6nek
helyes m6djai161 6s a h6technikai el6irisok
v6ltoz6s6nak megfelel6 be6pit6si lehet6-
s6gekr6l. A gyakorlati megolddsokat pedig
a ki6llit6 c6gek t6j6koztat6 anyagaiban
6s mint6in 6l6ben lehetett l6tni. Al u m [n i u m borit6s Li k L.i l6nf ele a bla ktio uso k

CE-jelol6s webes feluletre es termekk6dra
val6 hivatkozdssal
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Konzolos'an kinyLi l6 ablakrogzit6si megol-
dds csom6pontja passzivhdz eset6n

Kulonleges profi lokat fej lesztenek a gy6rt6k
a h6szigetel6k6pess6g javit6sdra
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Fa, m(anyag, i isvdnyi szSl 6s aluminium kombindci6 egy csom6_
pontban

Jellemz6 volt az ablakokon a megnrivekedett szerkezeti vastag-
sdg, er6teljesen alkalmazziik a t<)bb anyagb6l k6szitett kereszt-
metszeteket a h6szigetel6s fokozfs6ra 6s a tart6ss6g ncivel6se
c6lj6b6l, elterjedt a h6romr6tegii tivegez6s, nagyon sok gydrtott
nyilitszAr 6niilehet6s6g van az aluminiumprofillal val6 burkoldsra,
ezzeltovflbbi el6nyriket kiniilva. Az el6rt eredm6nyek sok esetben
a profilrendszer min6sft6s6vel voltak al6 tAmasirva.

Sok fejleszt6s trirt6nt az ivegezlsek megolddsaindl, igen
er6teljesen k6pviseltett6k magukat a gy6rt6stechnol6gi6t kfn6l6
6s g6pgy6rt6 c6gek. A h6Stbocs6tiis i t6nyez6 optimaliz6ldsa
eredm6nyek6ppen az i.ivegez6s a ki.ils6 sik fel6 tol6dik el, a
megn<ivekedett tdmeg miatt tdbb esetben az tiveg ragaszt6sos
r ii gzit6s6t v 6gzik a gydrt6k.

Az 6priletek energetikai el6fr6sainaktervezett szigorft6sa
miatt [4] rrividesen Magyarorsz6gon is v6rhat6 a lak66priletekbe
gy6rtott term6kek nagym6 rtlkiiv AltozAsa, a vastagod6 homlok-
zati h6szigete16sek miatt pedig az eddig bev6lt be6pit6sm6dokat,
csom6ponti megolddsokat rijra kell gondolniuk az 6pit6ipar
szerepl6inek. FontossS vdlik a megfelel6s69 bizonyithat6s6ga
az els6 tipusvizsg6lati eredm6nyek megl6te.

A kiiillitdson gyiijtritt szaksajt6anyagok 6s az ivegezls,
kapu, ablak, ajt6, ftiggonyfal t6mdba vfg6 ki6llit6i prospek-
tusok rendelkez6sre 6llnak. Birmely 6rdekl6d6 kol1696nak
szivesen nyrijtok tovdbbi t6j6koztat6st.
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Tovdbbi informiici6k, szabdlyoz6sok /lrodalomje gyz6k/:
[1] Tovdbbi informdci6k szerezhet6k a kidl l i tdsok honlaplan www.

f rontale.de; www.holz-handwerk.de
l2l89/106/EGK Epit6si Term6k trdnyetv (CpD)6s utddja. az Eu16pai

Par lament  6s  a  TanScs 3Ob/2O11/EU Rende le te
[3 ]Az  EPBD (Energy  per fo rmance o f  bu i ld ings)  2OO2/g1/EK

irr inyelv 6s felr i lv izsgdlata az EpBD Recast. azaz a 2O1O/31/
EU direkt iva.

14) 7 / 2006. (V. 24.) TNM rendetet az 6pLiletek energerikai jellemz6inek
meghat6rozSsd16l 6s egy forrds a m6dositdsterveze]r6l: htlp://
mmk. h u/wp-content/u pload s/2011 /03/okC 3%g 9 psze rk-
kToC 370 B 6vete I m7oC3o/oA g nvek.pdf

MAGYARASZTALOS ES FAIPAR I  2012.04.


