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FISA TEHNICA
USA METALICA DE SIGURANTA, tip APARTAMENT
•
1.

Domeniul de utilizare
•

Uşile metalice de siguranta, tip apartament, intr-un canat, sînt
elemente de protecţie a golurilor din pereti, la construcţii civile, in scopul
asigurării accesului, a izolarii fonice si termice, a permiabilitatii la aer si
rezistenta la foc in acord cu cerinţelor din normativele tehnice de
specialitate.

6.

Uşile metalice de siguranta, tip apartament, sînt uşi fara falt, batante
cu deschidere interioara. Balamalele sînt montate la interior.

2.

Documente de referinţă

3.

Uşile metalice de siguranta, tip apartament se montează in
golurile din pereţi. Se recomanda ca montarea să se facă inainte de
finisarea acestora. Fixarea Ramei in golurile din pereti se face cu
praznuri si bolţuri (min. 150 mm) sudate de rama toc.

•

La montarea Uşilor metalice de siguranta, tip apartament in
golul de montaj, se fac urmatoarele verificari:
o Verificarea verticalităţii Ramei . Verticalitatea se verifică cu
nivela cu bulă de aer sau fir cu plumb. Precizia 0.25 mm/1m .
Uşa trebuie să rămână in echilibru stabil indiferent de poziţie.

4.

Caracteristici tehnice

izolare termica: Ro=0,650m2 /K=1,54W/(m2K)
izolare fonica: 29dB
permiabilitatea la aer: 0,12m2h mmH2O/kg
rezistenta la foc: 15 min
5.

o Verificarea apăsării uniforme a garniturilor de cauciuc, se
face cu uşa in poziţie închisă. Se consideră că etanşarea este
corectă dacă intre Garnitură şi Ramă nu poate fi introdus un
spion cu grosimea de 0,1 mm mai mult de 5 mm. Verificarea se
face pe tot perimetul de etanşare.

Elemente componente

Uşile metalice de siguranta, tip apartament, se compun din:
• Rama toc, confecţionată din tablă decapata cu grosime de 1 mm,
profilată pe abkant, asamblată prin sudură. Tocul poate fi cu prag
sau fără prag.
• Foaia de usa, este alcatuita dintr-o rama din profile speciale,
realizate din tabla cu grosimea de 1,5 mm si doua profile U situate
simetric fata de mediana verticala a usii. Fetele foii de usa sunt
confectionate din tabla decapata cu grosimea de 1mm, aplicate pe
rama foii de usa prin faltuire. In zona sistemelor de inchidere se
sudeaza la interior protectie din tabla cu grosime de 2 mm.
• Masca, confecţionată din tablă grosime de 1 mm, profilată pe abkant
• Bariera termică si fonica este formată din spuma poliuretanica cu
grosimea de 40 mm, injectata sub presiune, avind si funcţie de
rezistenţa la foc.
• Etanşarea se realizeaza cu garnitură autocolanta tip balon buretos
poziţionata perimetral pe rama tocului
• trei Balamale, asamblate cu suruburi , pentru articularea canatului
pe ramă.
• Sisteme de inchidere:
o
ABUS – Germania
o
CISA – Italia
• Sistem de fixare a ramei in golul din zidărie, cu Praznuri

o Verificarea inchiderii. Inchiderea trebuie să se poată
uşor fără să fie impinsă sau forţată.

•
•
•
•

face

• Rama tocului se recomanda sa se umple la interior cu spuma
poliuretanica.
7.

Conservare

În timpul depozitării şi transportului Uşile metalice de siguranta, tip
apartament , se aşează pe rastele amplasate în spaţii închise şi ferite
de intemperii. Rastelele trebuie să asigure stabilitate şi protecţie
împotriva lovirilor accidentale.

8.

Intreţinere

Usa nu necesita intretinere speciala, insa periodic la 6 luni sau ori de
câte ori s-au produs schimbări care pot perturba funcţionarea normală
a Uşilor se recomanda:
•

Examinarea vizuală a integrităţii. Componentele deteriorate sau
lipsă se inlocuiesc sau se recondiţionează.

•

Efectuarea unei inchideri şi deschideri, prin acţionarea tuturor
dispozitivelor de inzăvorâre. La nevoie, componentele care au
frecare se ung cu unsoare consistentă şi se fac reglări.

•

Se verifică integritatea garniturilor şi dacă acestea calcă pe toată
suprafaţa canatului pentru a se realiza etanşarea. La nevoie sau
dacă este imbătrânită garnitura se inlocuieşte.

•

In cazul revopsirii uşii, garniturile se vor proteja.

Condiţii privind utilizarea
9.

•

Condiţii pentru montaj

•

Proiectarea şi execuţia Uşilor metalice de siguranta, tip
apartament, sunt in conformitate cu criteriile de etanşeitate şi izolare
termică prevăzute in standardul SR ENV 1627.

•
•
•
•

Durata de viata normala a produsului este de 15 ani, cu
respectarea conditiilor de montaj si intretinerea periodica.
Uşile metalice de siguranta, tip apartament asigură
caracteristicile de performanţă in conformitate cu Legea nr. 10/1995
(Legea calităţii în construcţii), a Normativului P118-99 şi SR ENV
1627.

Siguranţa în exploatare este asigurată de buna funcţionare a
Balamalelor şi a Garniturilor de etanşare.
Din punct de vedere al securităţii utilizatorului Uşile metalice de
siguranta, tip apartament nu ridică probleme deosebite.
Produsul este protejat la acţiunea factorilor de mediu prin acoperire
cu 2 straturi de grund si vopsea sau cu folie autoadeziva.
Elementele mobile se vor unge periodic.
Elementele componente ale Uşilor metalice de siguranta, tip
apartament nu conţin substanţe toxice pentru om şi nu ridică
probleme ecologice.

Condiţii de garanţie şi service

Termenul de garanţie curge de la data livrării şi este de 1 an în
condiţii normale de exploatare, respectiv fără evenimente majore
(incendii, calamităţi naturale, accidente) şi cu condiţia respectării
instrucţiunilor de întretinere. În cazul defectării ca urmare a unor astfel
de evenimente sau datorită exploatării necorespuntătoare (loviri sau alte
agresiuni mecanice sau chimice) garanţia se anulează.

10. Dimensiuni recomandate, conform Anexa 1 – Plansa
A1/Uap
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DIMENSIUNI STANDARD
Dimensiuni gol [mm]
Lgol
Hgol
900
1970_2080
Dimensiuni ext (toc) [mm]
Lext
Hext
880
1950_2060
Dimensiuni usa (foaie) [mm]
Lusa
Husa
800
1890_2000
Dimensiuni utile* (pasajul de trecere) [mm]
*usa cu prag, deschidere >90˚
Lutil
Hutil
760
1850_1960
Fara falt
g toc
g usa
90
42
DIMENSIUNI SPECIALE
Dimensiuni gol [mm]
Lgol
Hgol
800_1100
1800_2350
Spuma poliuretanica

CALCUL DIMENSIUNI
Dimensiuni ext (toc) [mm]
Lext = Lgol - 20
Hext = Hgol - 20
Dimensiuni usa (foaie) [mm]
Lusa = Lgol - 100
Husa = Hgol - 80
Dimensiuni utile* (pasajul de trecere) [mm]
*usa cu prag, deschidere >90˚
Lutil = Lgol - 140
Hutil = Hgol - 120

SENS DESCHIDERE

EXTERIOR

STG. int.

DR. int.

INTERIOR

Anexa 1 - Plansa A1/UAp

