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Transmitancja termiczna: drewno miękkie 1,51 W/m2K, drewno 
twarde 1,65 W/m2K
CO TO OZNACZA DLA KLIENTA? Szyby okienne są obrabiane w celu uzyskania niskiego współczynnika emisji 
i zawierają gaz uszczelniający, aby zagwarantować wysoką oszczędność energii, a wiec nie rozpraszają 
wewnętrznego ciepła zimą oraz chłodu latem. Przy grubości ościeżnicy okiennej wynoszącej 68mm, wartości 
są lepsze niż minimalne standardy włoskie dla chłodniejszych krajowych stref klimatycznych (F).

Przepuszczalność powietrza: klasa 4 (maksymalnie osiągana)
CO TO OZNACZA DLA KLIENTA? Przy sile wiatru wynoszącej 115 km/h, uszczelnienie, mniejsza ilość kurzu 
na parapetach i w pokojach, dłużej utrzymująca się czystość zasłon, zapachy, zanieczyszczenia na zewnątrz 
domu, większy komfort wewnątrz, wysoka oszczędność energii i lepsza izolacja akustyczna.

Wodoszczelność: klasa 7, metoda A (prawie maksymalnie osiągane)
CO TO OZNACZA DLA KLIENTA? Zero przenikania kiedy deszcz całkowicie zmoczy szybę, przy prędkości 
wiatru wynoszącej 80 km/h. W konsekwencji zapobiega to uszkodzeniom parapetów i podłóg drewnianych 
oraz dywanów przed oknami i drzwiami oraz gniciem w dolnej części ościeżnic okiennych/drzwi.

Odporność na działanie wiatru: klasa 5C (maksymalnie osiągana)
CO TO OZNACZA DLA KLIENTA? Wysoka solidność, niewielka deformacja również pod wysokim 
obciążeniem, wysoka odporność na uderzenia wiatru, brak złamań w punktach zamykania, brak nagłego i 
niekontrolowanego otwierania okien, większe bezpieczeństwo dla mieszkańców.

Redukcja poziomy hałasu: izolacja do 38 dB
Na zamówienie, szyby łączące ze sobą dwa arkusze szklane z przezroczystymi międzywarstwami aku-
stycznymi mogą być zainstalowane w celu skutecznego obniżenia poziomu hałasu. CO TO OZNACZA DLA 
KLIENTA? Instalacja tych szyb gwarantuje optymalną izolacje akustyczną, ciszę i spokój w domu, również 
w środowiskach hałaśliwych.

Kontrola substancji szkodliwych: brak
CO TO OZNACZA DLA KLIENTA? Niezależne laboratoria potwierdzają, że materiały, z których wykonane 
są ościeżnice okienne/drzwi nie zawierają substancji szkodliwych tak, aby chronić zdrowie mieszkańców.

Oznakowanie CE to nie tylko zobowiązanie, 
jest to przede wszystkim wizytówka produ-
centa: w rzeczywistości informuje o głównych 
właściwościach ościeżnic okiennych/drzwi 
określonych klasą wydajności, a mianowi-
cie wodoszczelność, przepuszczalność 
powietrza, odporność na działanie wiatru, 
wydajność termiczną i akustyczną, brak 
toksyczności. Zgodnie z tymi wartościami, 
technicy projektują komfort życia wybierając 
wydajności ościeżnic, które lepiej odpowiadają 
sposobowi wykorzystywania i środowiskowi 
panującemu w budynku.

Taśmy uszczelniające do ościeżnic okiennych

Prestazioni della guarnizione Roverplastik

Wymiary niezdeformowane taśmy uszczelniającej należy porównać z szerokością złącza 
podlegającego uszczelnieniu. Można łatwo zrozumieć, że im większe wymiary niezdeformowa-
ne taśmy uszczelniającej, z tym samym rozmiarem złącza, tym większa wydajność uszczelnie-
nia: w przypadku 4mm szczeliny pomiędzy skrzydłem a ościeżnicą, taśma uszczelniająca z 
niezdeformowanym wymiarem 7,5mm charakteryzuje się odległością ściskania porównywalną 
z szerokością złącza podlegającego uszczelnieniu. W ten sposób taśma uszczelniająca może 
kompensować tolerancje produkcyjne, ustawienie w trakcie instalacji oraz regulację skrzydła w 
czasie. W związku z tym, rysunek taśmy uszczelniającej dla producentów okien/drzwi musi 
zawierać wymiary nominalne taśmy uszczelniającej oraz tolerancje produkcyjne tak, aby 
umożliwić ich porównanie z wymiarami ich produktów.

Taśma uszczelniająca jest elastycznym elementem, który ściśle łączy ze sobą 
części stałe i ruchome ościeżnic okiennych/drzwi wypełniając szczelinę 
pomiędzy skrzydłem a ościeżnicą, oraz pomiędzy ościeżnicą a szybą. Ich 
wydajność zależy od kształtu, wymiarów niezdeformowanych i materiałów.
Funkcjonalne wymiary ościeżnicy to:

A : pomiędzy skrzydłem okiennym a ościeżnicą,
B : profil złączowy, 
C : głębokość rowka,
D : szerokość rowka.

Głębokość i szerokość rowka (C, D) to wymiary, które należy wziąć pod 
uwagę podczas montażu taśm uszczelniających: wymiary nakładek 
blokujących mają wymiary ułatwiające włożenie oraz gwarantujące 
doskonałą szczelność. Szczelina i profil złączowy (A, B) to wymiary, które 
określają zachodzenie na siebie skrzydła i ościeżnicy oraz ich rozstawienie. 
Zależne są od rodzaju okuć i konstrukcji ościeżnic okiennych/drzwi. 

Od kształtu taśm uszczelniających zależy powierzchnia styku, im większa powierzchnia styku, 
tym lepsza szczelność: analogicznie, im większa listwa silikonu, z tym samym rozmiarem złącza, 
tym większa szczelność. Zaokrąglony obrys okalający gwarantuje wysoką szczelność listwy.

7,5

4 odległość ściskana

Wydajność otworów okiennych Wydajność taśm uszczelniających Roverplastik

Przykład oznakowania CE dla ościeżnicy okiennej


