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Baze 

Directiva ift WA-02/3 (februarie 
2005) „Procedeul de calcul al 
valorilor Uf pentru profiluri din 
material plastic pentru sisteme 
de ferestre  

EN ISO 10077-2 : 2003 
Performanţa termică a 
ferestrelor, uşilor şi obloanelor - 
Calculul coeficientului de 
transfer termic - Partea 2: 
Metoda numerică pentru 
profilurile de tâmplărie 

EN 12412-2 : 2003 
Performanţa termică a 
ferestrelor, uşilor şi obloanelor - 
Determinarea coeficientului de 
transfer termic prin metoda 
cutiei calde - Partea 2: Rame 

Raport de testare 432 38875/1 
din 21.09.2009 

Reprezentarea corpului de 
probă 1 
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Mai multe secțiuni în Anexă 

Indicații de utilizare  

Prezentul raport de testare 
servește pentru certificarea 
coeficientul de transfer termic 
Uf  al sistemului de profiluri 
testat. 
Valabilitate  

Datele și rezultatele prezentate 
se referă exclusiv la obiectul 
testat și descris.  

Testarea coeficientului de 
transfer termic nu permite 
enunțarea niciunei afirmații 
privitoare la alte prestații sau 
caracteristici calitative ale 
structurii prezente. 

Indicații de publicare 

Este valabilă normativa ift 
„Condiții și indicații privind 
folosirea documentației de 
testare ift“. 

Coperta poate fi folosită ca și 
rezumat. 

Conținut 

Acest certificat este alcătuit din 
11 pagini  

1 Obiectul  
2 Execuția 
3 Rezultate individuale 
     Anexă 
 

Beneficiar Salamander 

Industrie-Produkte GmbH 

Jakob-Sigle-Str. 58 

86842 Türkheim 

Germania 
  

Produs 

Profiluri din material plastic, Combinație de profiluri: cercevea-
toc 

Denumire Brügmann AD 

Adâncime de 
montaj 

Toc: 73 mm 
Cercevea: 73 mm 

Lățime vizibilă variabilă 

Material PVC- U / alb 

Rigidizare oțel / zincat 

Umplutură 

Grosime: 36 mm 
Adâncime de montaj: 17 mm 

Particularități -- 

  

 
Coeficient de transfer termic 

  

Uf = 1,2 - 1,3 W/(m
2 
· K) 

 

Intervalul de valori indicat se referă la combinațiile de profiluri 
indicate în Tabelul 3 din prezentul raport. Pentru alte combinații 
de profiluri ale sistemului, valorile Uf se calculează în funcție de 
diagrama caracteristică conform Tabelului 4. 


