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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.
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Le quote a riposo della guarnizione vanno confrontate con l’ampiezza del giunto da sigillare. E’ 
facile comprendere come maggiore è la quota a riposo della guarnizione a parità di giunto, 
maggiore sarà l’efficacia con cui sigilla: su di un’aria di 4 mm tra anta e telaio una guarnizione 
con quota a riposo di 7,5 mm presenta uno schiacciamento che è confrontabile con l’ampiezza 
del giunto che deve sigillare. 
In questo modo la guarnizione è in grado di compensare tolleranze di lavorazione, regolazione 
in opera ed assestamenti dell’anta nel tempo.
In questo senso è fondamentale per il serramentista che il disegno della guarnizione riporti le 
quote nominali della guarnizione e le tolleranze con cui è prodotta, per poterle confrontare con 
le quote del proprio serramento.

La guarnizione è un elemento elastico che ha la funzione di accoppiare erme-
ticamente parti mobili e fisse del serramento riempiendo l’aria tra anta e 
telaio, tra telaio e vetrocamera. L’efficacia con cui svolgono questo compito 
dipende dalla loro forma, dalle loro dimensioni a riposo e dal materiale con 
cui sono fatte.
Le quote funzionali del serramento si compongono di:

A : Aria - Gap between sash and frame
B : Battuta - Rebate
C : Profondità fresata - Depth of the groove
D : Larghezza fresata - Width of the groove

Profondità e larghezza della fresata (C, D) sono quote che vanno considera-
te in funzione dell’inserimento della guarnizione in sede: le quote dell’aletta 
d’incastro sono dimensionate per consentire un facile inserimento ed una 
buona tenuta.
Aria e battuta (A, B) sono quote che determinano il sormonto fra anta e 
telaio ed il loro scostamento; sono determinate dal tipo di ferramenta e dal 
concetto con cui è stato progettato il serramento.

Dalla forma della guarnizione dipende la superficie di contatto, maggiore è la superficie di 
contatto maggiore è la garanzia di tenuta : in analogia più largo è il cordone di silicone a parità 
di giunto maggiore sarà la garanzia di tenuta. L’utilizzo di sagome arrotondate con effetto 
avvolgente garantisce un cordone di tenuta largo.
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