
(] Az áj Fix 0 Round üvegezési techz
val szenzãciós stabilitás 6rhet6

A rendszer Iényege, hogy az egye:

rendkIvüli stabilitással rendelkezô häszigL

telô üveg egy speciális, rugalmas ragasztd

anyaggal az ablakszárnyszerkezetbe kerut

beragasztâsra, teijesen megszakItásmen-

tesen. Igy az ablakszárny stabilitása lénye-

gesen megnö, nagyobb méretü ablakok is

megbIzhatOan fognak mCiködni.

1] További elöny, hogy a szárnyszerkezet nem tartalmaz acélmerevItést. Igy könnyebb Iesz a szárny, a

vasalatot kisebb terhelés en, ezért megnö az élettartama. Mivel az acél hôvezetö, Igy elhagyása javit-
ja a szerkezet höszigetelö képesséqét is. A ragasztott üvegezési technológia a biztonság szempont-
jábOl is elOrelépést jelent. Egyre nagyobb az igény ugyanis a biztonsâgi (betörésbiztos) üvegezésre. A

szárny profiljâba besüllyesztett távtartOk pedig jelentösen csökkentik az ablaküveg párásodását.

(1 Sokféle jO megoldás van az árnyékolásra. Jo tulajdonságaik mellett közös bennük, hogy jellemzöen nehéz-

kes a tisztán tartásuk. Sem egy reluxa pormentesItése, sem egy redöny takanitása nem számIt a háziasszo-

nyok kedvencel közé. Erre megoldás az üvegek közé - mintegy vitrinbe - zárt reluxa, melyhez nem jut be a
por. Iqy a reluxa elönyeit, mint p1 a szabályozhatO fényáteresztés, nem árnyékolja be a nehézkes portör-
lés réme. A kapcsolt szárnyas ablakoknál az árnyékolás eqyedüláuo módon a szigetelö üvegen kIvül, egy
harmadik üveqréteq áltat Iezárt térben helyezkedik el [9], mar onnan visszaverve a nap meleg sugarait.
Igy nem csak a reluxa pormentesItését, minden másnál kompaktabb elhelyezését és kezelését oldjuk meg,

hanem az ablak Iegfontosabb jellemzöi: a hang és hdszigetelés is tiIszárnyaIja a merészebb elvárâsokat is.

Egy ház a fUtés Altai termelt h6 25-30 %-át általában az
ablakokon keresztül veszti el. Ez az érték rámutat, milyen
fontos (meg a fal kiegeszItö szigetelésénél is fontosabb) a jó
höszigetelésre figyelmet fordItani az ablakoknál. Minél naqyobb

az ablak profiljának beépItési mélysége, annál jobb a h6szigetel6si
értéke. A sokszor hangoztatott ,,kamrák" száma csak akkor
jelent Jobb szigetelést, ha az együtt jar a profil ,,vastagságânak"
(=profilmélység) növekedésével, illetve ha a kamrákat elválasztó
mUanyag réteg elég vastag. Fiqyeljen inkább a prof ii vastagságára,
mint a kamrák jól hangzó számára! Lehet egy 5 kamrás ablak
jobb h6sziqete16, mint egy 6 kamrás, ha vastaqabb a profilja.


