2022 - 2023

CATALOG
| SISTEME DE GLAFURI DIN ALUMINIU | CAPACE LATERALE DIN ALUMINIU |

tsvline.ro

GLAFURI DIN ALUMINIU
CAPACE LATERALE DIN ALUMINIU
ELEMENTE DE ÎMBINARE DIN ALUMINIU

PROFILE DE OCOLIRE
ACCESORII DE MONTAJ

prin concepția inginerească generală, reușim să producem glafuri de fereastră din
aluminiu și elemente adiacente de îmbinare laterală și de unghi din aluminiu, care
respectă cele mai înalte standarde în ceea ce privește calitatea și designul
			
			
ing. Sergiu Terec

CAPAC LATERAL
TIP C

‑ capace din aluminiu cu rebord 40 mm
‑ sistem “clips‑on’’
‑ RAL 9016, 8019, 8003, 7016
‑ ANODIZAT: E6/EV1, E6/C32, E6/C33
‑ culori speciale se pot realiza la comandă
‑ lungimi disponibile: 50 mm ‑ 400 mm

CAPAC LATERAL
TIP L

‑ glafuri cu rebord de 40 mm
‑ RAL 9016, 8019, 8003, 7016
‑ ANODIZAT: E6/EV1, E6/C32, E6/C33
‑ culori speciale se pot realiza la comandă
‑ lătimi
disponibile: 50 mm ‑ 400 mm
,
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PORNIND DE LA IDEE PÂNĂ LA PRODUS
Unul din parametrii esențiali pe care se bazează procesul de proiectare a sistemului complet de glafuri din aluminiu TSV
este reprezentat de exploatarea lor eficientă, asigurându-se astfel fluidizarea proceselor de punere în practică.
Inovația și calitatea sunt pilonii de susținere al progresului tehnologic, iar pasiunea și profesionalismul echipelor de
experți asigură un viitor durabil locuinței dumneavoastră.

Elementele centrale pe care se axează produsele TSV sunt recunoscute de performanțele tehnice și estetice, care
împreună contribuie la realizarea conceptelor arhitecturale și a proiectelor de renovare.
Toate resursele și ideile noastre vizează o singură țintă - și anume promovarea unor produse și servicii de cea mai înaltă
calitate.
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Vizitează
produsul
și pe
website-ul
nostru
[scanează]

1

capitolul

GLAFURI DIN ALUMINIU TSV
rebord 40 mm
Soluția corectă și eficientă, din punct de vedere tehnic
pentru protecția exterioară a construcției la partea
inferioară a ferestrei
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01

GLAFURI DIN ALUMINIU TSV
rebord 40 mm

RAL 9016
ALB

RAL 7016
GRI ANTRACIT

E6/C32
BRONZ DESCHIS

*cotele sunt în mm

6

E6/EV 1
ARGINTIU

E6/C33
BRONZ ÎNCHIS

RAL 8003
STEJAR AURIU

RAL 8019
MARO
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Denumire produs:

01

Glafuri din aluminiu TSV, rebord 40 mm

- Glafurile din aluminiu TSV sunt confecționate prin procedeul de extrudare de mare precizie, realizat dintr-un aliaj AA 6061, protejate cu folie de protecție detașabilă.

Avantaje
Caracteristici:

- Sunt recomandate a se monta la exterior, pentru finisarea ferestrelor și protecția locuinței
împotriva precipitațiilor.
- Rezistență mărită la condițiile atmosferice, la razele ultraviolete respectiv la fluctuațiile de
temperatură.

Culori disponibile
pe stoc:

Lățimi
disponibile:

RAL 9016, RAL 8019, RAL 8003, RAL 7016
E6/EV1, E6/C32, E6/C33
*culorile speciale se pot realiza la comandă

50 mm

150 mm

225 mm

320 mm

70 mm

165 mm

240 mm

340 mm

90 mm

180 mm

260 mm

360 mm

110 mm

195 mm

280 mm

380 mm

130 mm

210 mm

300 mm

400 mm

membru

- Prevăzute cu găuri ovale 4,2x7 mm dispuse la distanțe de 300

SPECIFICAȚII TEHNICE
Glafuri de aluminiu TSV
cu rebord de 40mm

mm între găuri;
- Înclinarea glafurilor 50;
- Vopsite integral.
- Pentru montajul corect se recomandă utilizarea accesoriilor
de montaj: șuruburi inox, capace de mascare, bandă butilică
de etanșare, bandă antifonată respectiv o spumă cu expandare
redusă.

7

concept

profesionalism

excelență

Vizitează
produsul
și pe
website-ul
nostru
[scanează]
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2

CAPACE LATERALE
din aluminiu - rebord 40 mm

Sunt realizate prin procedeul de vopsire electrostatică,
respectiv prin procesul electrochimic de anodizare.
Mod de prindere a capacelor de glaf - prin clipsare.
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02

CAPACE LATERALE TIP “C”
din aluminiu - rebord 40 mm

RAL 9016
ALB

RAL 7016
GRI ANTRACIT

E6/C32
BRONZ DESCHIS

*cotele sunt în mm

10

E6/EV 1
ARGINTIU

E6/C33
BRONZ ÎNCHIS

RAL 8003
STEJAR AURIU

RAL 8019
MARO
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Denumire produs:

Avantaje
Caracteristici:

Culori disponibile
pe stoc:

Lățimi
disponibile:

Unitatea de ambalare:

02

Capace laterale din aluminiu tip “C”

- Sunt realizate în armonie perfectă cu glafurile de fereastră, respectând garanția calității și
rigiditatea adecvată structurii. Se instalează foarte ușor datorită sistemului nostru inovativ
de clips-on.
- Sistemul este recomandat a se utiliza pentru toate situațiile în care aplicarea termoizolației
reprezintă o etapă ulterioară în realizarea fațadei finite;
- Performanță deosebită și rezistență sporită în ceea ce privește întreținerea și siguranța.
RAL 9016, RAL 8019, RAL 8003, RAL 7016
E6/EV1, E6/C32, E6/C33
*culorile speciale se pot realiza la comandă

50 mm

150 mm

225 mm

320 mm

70 mm

165 mm

240 mm

340 mm

90 mm

180 mm

260 mm

360 mm

110 mm

195 mm

280 mm

380 mm

130 mm

210 mm

300 mm

400 mm

Ambalare individuală - 1 bucată stânga / 1 bucată dreapta

membru

- Capacele laterale sunt confecționate prin procedeul de ex-

SPECIFICAȚII TEHNICE
Utilizând capace laterale
din aluminiu tip “C”
rebord 40 mm

trudare de mare precizie, realizate dintr-un aliaj AA 6061.
- Dimensiuni variabile de aplicare a termoizolației cu 3 variante
de lățime - 18 mm / 30 și 40 mm (disponibile utilizând capacele
laterale din aluminiu tip “L” împreună cu profilul de aluminiu
slideL).
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02

CAPACE LATERALE TIP “L”
din aluminiu - rebord 40 mm

RAL 9016
ALB

RAL 7016
GRI ANTRACIT

E6/C32
BRONZ DESCHIS

*cotele sunt în mm

12

E6/EV 1
ARGINTIU

E6/C33
BRONZ ÎNCHIS

RAL 8003
STEJAR AURIU

RAL 8019
MARO
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Denumire produs:

02

Capace laterale din aluminiu tip “L”

- Sunt concepute pentru a oferi un aspect decorativ prin model și culori, respectând garanția
calității și protecția împotriva infiltrațiilor.

Avantaje
Caracteristici:

Culori disponibile
pe stoc:

Lățimi
disponibile:

Unitatea de ambalare:

- Se instalează foarte ușor datorită sistemului nostru inovativ de clips-on.
- Sistemul este recomandat a se utiliza pentru toate situațiile în care termoizolația a fost
realizată, precum și în cazul proiectelor de renovare.
- Performanță deosebită și rezistență sporită în ceea ce privește întreținerea și siguranța.
RAL 9016, RAL 8019, RAL 8003, RAL 7016
E6/EV1, E6/C32, E6/C33
*culorile speciale se pot realiza la comandă

50 mm

150 mm

225 mm

320 mm

70 mm

165 mm

240 mm

340 mm

90 mm

180 mm

260 mm

360 mm

110 mm

195 mm

280 mm

380 mm

130 mm

210 mm

300 mm

400 mm

Ambalare individuală - 1 bucată stânga / 1 bucată dreapta

membru

- Capacele laterale sunt confecționate prin procedeul de ex-

SPECIFICAȚII TEHNICE
Utilizând capace laterale
din aluminiu tip “L”
rebord 40 mm

trudare de mare precizie, realizate dintr-un aliaj AA 6061.
- Dimensiuni variabile de aplicare a termoizolației cu 3 variante
de lățime - 18 mm / 30 și 40 mm (disponibile utilizând capacele
laterale din aluminiu tip “L” împreună cu profilul de aluminiu
slideL).

13

inovație

evoluție

dezvoltare

capitolul

3

CAPACE LATERALE
din aluminiu - rebord 25 mm

Sunt realizate prin procedeul de vopsire electrostatică,
respectiv prin procesul electrochimic de anodizare.
Mod de prindere a capacelor de glaf - prin clipsare.
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03

CAPACE LATERALE TIP “C”
din aluminiu - rebord 25 mm

RAL 9016
ALB

RAL 7016
GRI ANTRACIT

E6/C32
BRONZ DESCHIS

*cotele sunt în mm

16

E6/EV 1
ARGINTIU

E6/C33
BRONZ ÎNCHIS

RAL 8003
STEJAR AURIU

RAL 8019
MARO
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Denumire produs:

Avantaje
Caracteristici:

Culori disponibile
pe stoc:

Lățimi
disponibile:

Unitatea de ambalare:

Utilizând capace laterale
din aluminiu tip “C”
rebord 25 mm

Capace laterale din aluminiu tip “C”

- Sunt realizate în armonie perfectă cu glafurile de fereastră, respectând garanția calității și
rigiditatea adecvată structurii. Se instalează foarte ușor datorită sistemului nostru inovativ
de clips-on.
- Sistemul este recomandat a se utiliza pentru toate situațiile în care aplicarea termoizolației
reprezintă o etapă ulterioară în realizarea fațadei finite;
- Performanță deosebită și rezistență sporită în ceea ce privește întreținerea și siguranța.
RAL 9016, RAL 8019, RAL 8003, RAL 7016
E6/EV1, E6/C32, E6/C33
*culorile speciale se pot realiza la comandă

50 mm

150 mm

225 mm

320 mm

70 mm

165 mm

240 mm

340 mm

90 mm

180 mm

260 mm

360 mm

110 mm

195 mm

280 mm

380 mm

130 mm

210 mm

300 mm

400 mm

Ambalare individuală - 1 bucată stânga / 1 bucată dreapta

membru

SPECIFICAȚII TEHNICE

03

- Capacele laterale sunt confecționate prin procedeul de extrudare de mare precizie, realizate dintr-un aliaj AA 6061.
- Dimensiuni variabile de aplicare a termoizolației cu 3 variante
de lățime - 18 mm / 30 și 40 mm (disponibile utilizând capacele
laterale din aluminiu tip “L” împreună cu profilul de aluminiu
slideL).
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03

CAPACE LATERALE TIP “L”
din aluminiu - rebord 25 mm

RAL 9016
ALB

RAL 7016
GRI ANTRACIT

E6/C32
BRONZ DESCHIS

*cotele sunt în mm

18

E6/EV 1
ARGINTIU

E6/C33
BRONZ ÎNCHIS

RAL 8003
STEJAR AURIU

RAL 8019
MARO
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Denumire produs:

03

Capace laterale din aluminiu tip “L”

- Sunt concepute pentru a oferi un aspect decorativ prin model și culori, respectând garanția
calității și protecția împotriva infiltrațiilor.

Avantaje
Caracteristici:

Culori disponibile
pe stoc:

Lățimi
disponibile:

Unitatea de ambalare:

Utilizând capace laterale
din aluminiu tip “L”
rebord 25 mm

RAL 9016, RAL 8019, RAL 8003, RAL 7016
E6/EV1, E6/C32, E6/C33
*culorile speciale se pot realiza la comandă

50 mm

150 mm

225 mm

320 mm

70 mm

165 mm

240 mm

340 mm

90 mm

180 mm

260 mm

360 mm

110 mm

195 mm

280 mm

380 mm

130 mm

210 mm

300 mm

400 mm

Ambalare individuală - 1 bucată stânga / 1 bucată dreapta

membru

SPECIFICATII TEHNICE

- Se instalează foarte ușor datorită sistemului nostru inovativ de clips-on.
- Sistemul este recomandat a se utiliza pentru toate situațiile în care termoizolația a fost
realizată, precum și în cazul proiectelor de renovare.
- Performanță deosebită și rezistență sporită în ceea ce privește întreținerea și siguranța.

- Capacele laterale sunt confecționate prin procedeul de extrudare de mare precizie, realizate dintr-un aliaj AA 6061.
- Dimensiuni variabile de aplicare a termoizolației cu 3 variante
de lățime - 18 mm / 30 și 40 mm (disponibile utilizând capacele
laterale din aluminiu tip “L” împreună cu profilul de aluminiu
slideL).

19
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Fabricate din aluminiu de înaltă calitate,
rezistente la condițiile meteorologice variabile
și la efectele trecerii timpului.
Foarte ușor de instalat și de întreținut.

4

capitolul

ELEMENTE DE ÎMBINARE
glaf aluminiu rebord 40
la unghi de 90o, 135o, 180o

tsvline.ro

04

ELEMENT DE ÎMBINARE
90o EXTERIOR - rebord 40 mm

RAL 9016
ALB

90o

E6/C32
BRONZ DESCHIS

*cotele sunt în mm

22

E6/EV 1
ARGINTIU

E6/C33
BRONZ ÎNCHIS

RAL 7016
GRI ANTRACIT

RAL 8003
STEJAR AURIU

RAL 8019
MARO
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Denumire produs:

Avantaje
Caracteristici:

Element de îmbinare la unghi de 90o EXTERIOR

04

- Elementele de îmbinare sunt confecționate prin procedeul de extrudare de mare precizie,
realizat dintr-un aliaj AA 6061, prevăzute cu garnitură de etanșeizare împotriva pătrunderii
apei.
- Sunt recomandate a se monta la exterior, pentru îmbinările între glafurile de aluminiu cu
rebord de 40 mm, realizate la un unghi de 90o exterior.
- Asigură o îmbinare perfectă atât de natură estetică cât și funcțională.

Culori disponibile
pe stoc:

Dimensiuni disponibile
în funcție de
lățimea nominală
a glafurilor TSV:

Unitatea de ambalare:

RAL 9016, RAL 8019, RAL 8003, RAL 7016
E6/EV1, E6/C32, E6/C33
*culorile speciale se pot realiza la comandă

50 mm

150 mm

225 mm

320 mm

70 mm

165 mm

240 mm

340 mm

90 mm

180 mm

260 mm

360 mm

110 mm

195 mm

280 mm

380 mm

130 mm

210 mm

300 mm

400 mm

10 bucați / cutie.

membru

- Elementele de îmbinare sunt prevăzute a se îmbina la un unghi
de înclinare a glafurilor din aluminiu de 50.

SPECIFICAȚII TEHNICE
Element de Îmbinare
90o exterior

-Partea superioară având lățimea de 30 mm, permite mascarea
deviațiilor unghiulare rezultate din debitare.
- Când utilizați elementele de îmbinare, noi vă recomandăm instalarea glafului de exterior conform intrucțiunilor de montaj
descrise la pagina nr.63.
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04

ELEMENT DE ÎMBINARE
90o INTERIOR - rebord 40 mm

RAL 9016
ALB

90

o

E6/C32
BRONZ DESCHIS

*cotele sunt în mm

24

E6/EV 1
ARGINTIU

E6/C33
BRONZ ÎNCHIS

RAL 7016
GRI ANTRACIT

RAL 8003
RAL 8003
STEJAR
AURIU

RAL 8019
MARO
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Denumire produs:

Avantaje
Caracteristici:

Element de îmbinare la unghi de 90o INTERIOR

04

- Elementele de îmbinare sunt confecționate prin procedeul de extrudare de mare precizie,
realizat dintr-un aliaj AA 6061, prevăzute cu garnitură de etanșeizare împotriva pătrunderii
apei.
- Sunt recomandate a se monta la exterior, pentru îmbinările între glafurile de aluminiu cu
rebord de 40 mm, realizate la un unghi de 90o interior.
- Asigură o îmbinare perfectă atât de natură estetică cât și funcțională.

Culori disponibile
pe stoc:

Dimensiuni disponibile
în funcție de
lățimea nominală
a glafurilor TSV:

Unitatea de ambalare:

RAL 9016, RAL 8019, RAL 8003, RAL 7016
E6/EV1, E6/C32, E6/C33
*culorile speciale se pot realiza la comandă
50 mm

150 mm

225 mm

320 mm

70 mm

165 mm

240 mm

340 mm

90 mm

180 mm

260 mm

360 mm

110 mm

195 mm

280 mm

380 mm

130 mm

210 mm

300 mm

400 mm

10 bucați / cutie.

membru

- Elementele de îmbinare sunt prevăzute a se îmbina la un unghi

SPECIFICAȚII TEHNICE
Element de Îmbinare
90o interior

de înclinare a glafurilor din aluminiu de 50.
-Partea superioară având lățimea de 30 mm, permite mascarea
deviațiilor unghiulare rezultate din debitare.
- Când utilizați elementele de îmbinare, noi vă recomandăm instalarea glafului de exterior conform intrucțiunilor de montaj
descrise la pagina nr.63.
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04

ELEMENT DE ÎMBINARE
135o EXTERIOR - rebord 40 mm

RAL 9016
ALB

135o

E6/C32
BRONZ DESCHIS

*cotele sunt în mm

26

E6/EV 1
ARGINTIU

E6/C33
BRONZ ÎNCHIS

RAL 7016
GRI ANTRACIT

RAL 8003
STEJAR AURIU

RAL 8019
MARO
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Denumire produs:

Avantaje
Caracteristici:

Element de îmbinare la unghi de 135o EXTERIOR

04

- Elementele de îmbinare sunt confecționate prin procedeul de extrudare de mare precizie,
realizat dintr-un aliaj AA 6061, prevăzute cu garnitură de etanșeizare împotriva pătrunderii
apei.
- Sunt recomandate a se monta la exterior, pentru îmbinările între glafurile de aluminiu cu
rebord de 40 mm, realizate la un unghi de 135o exterior.
- Asigură o îmbinare perfectă atât de natură estetică cât și funcțională.

Culori disponibile
pe stoc:

Dimensiuni disponibile
în funcție de
lățimea nominală
a glafurilor TSV:

Unitatea de ambalare:

RAL 9016, RAL 8019, RAL 8003, RAL 7016
E6/EV1, E6/C32, E6/C33
*culorile speciale se pot realiza la comandă

50 mm

150 mm

225 mm

320 mm

70 mm

165 mm

240 mm

340 mm

90 mm

180 mm

260 mm

360 mm

110 mm

195 mm

280 mm

380 mm

130 mm

210 mm

300 mm

400 mm

10 bucați / cutie.

membru

- Elementele de îmbinare sunt prevăzute a se îmbina la un unghi

SPECIFICAȚII TEHNICE
Element de Îmbinare
135o exterior

de înclinare a glafurilor din aluminiu de 50.
-Partea superioară având lățimea de 30 mm, permite mascarea
deviațiilor unghiulare rezultate din debitare.
- Când utilizați elementele de îmbinare, noi vă recomandăm instalarea glafului de exterior conform intrucțiunilor de montaj
descrise la pagina nr.63.
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04

ELEMENT DE ÎMBINARE
135o INTERIOR - rebord 40 mm

RAL 9016
ALB

135

o

E6/C32
BRONZ DESCHIS

*cotele sunt în mm

28

E6/EV 1
ARGINTIU

E6/C33
BRONZ ÎNCHIS

RAL 7016
GRI ANTRACIT

RAL 8003
STEJAR AURIU

RAL 8019
MARO
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Denumire produs:

Avantaje
Caracteristici:

Element de îmbinare la unghi de 135o INTERIOR

04

- Elementele de îmbinare sunt confecționate prin procedeul de extrudare de mare precizie,
realizat dintr-un aliaj AA 6061, prevăzute cu garnitură de etanșeizare împotriva pătrunderii
apei.
- Sunt recomandate a se monta la exterior, pentru îmbinările între glafurile de aluminiu cu
rebord de 40 mm, realizate la un unghi de 135o interior.
- Asigură o îmbinare perfectă atât de natură estetică cât și funcțională.

Culori disponibile
pe stoc:

Dimensiuni disponibile
în funcție de
lățimea nominală
a glafurilor TSV:

Unitatea de ambalare:

RAL 9016, RAL 8019, RAL 8003, RAL 7016
E6/EV1, E6/C32, E6/C33
*culorile speciale se pot realiza la comandă
50 mm

150 mm

225 mm

320 mm

70 mm

165 mm

240 mm

340 mm

90 mm

180 mm

260 mm

360 mm

110 mm

195 mm

280 mm

380 mm

130 mm

210 mm

300 mm

400 mm

10 bucați / cutie.

membru

- Elementele de îmbinare sunt prevăzute a se îmbina la un unghi

SPECIFICAȚII TEHNICE
Element de Îmbinare
135o interior

de înclinare a glafurilor din aluminiu de 50.
-Partea superioară având lățimea de 30 mm, permite mascarea
deviațiilor unghiulare rezultate din debitare.
- Când utilizați elementele de îmbinare, noi vă recomandăm instalarea glafului de exterior conform intrucțiunilor de montaj
descrise la pagina nr.63.

29

tsvline.ro

04

ELEMENT DE ÎMBINARE
cuplaj 180o - rebord 40 mm

RAL 9016
ALB

180o

E6/C32
BRONZ DESCHIS

*cotele sunt în mm

30

E6/EV 1
ARGINTIU

E6/C33
BRONZ ÎNCHIS

RAL 7016
GRI ANTRACIT

RAL 8003
STEJAR AURIU

RAL 8019
MARO
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04
Denumire produs:

Avantaje
Caracteristici:

Element de îmbinare la unghi de 180o
- Elementele de îmbinare sunt confecționate prin procedeul de extrudare de mare precizie,
realizat dintr-un aliaj AA 6061, prevăzute cu garnitură de etanșeizare împotriva pătrunderii
apei.
- Sunt recomandate a se monta la exterior, pentru îmbinările între glafurile de aluminiu cu
rebord de 40 mm, realizate la un unghi de cuplaj de 180o.
- Asigură o îmbinare perfectă atât de natură estetică cât și funcțională.

Culori disponibile
pe stoc:

Dimensiuni disponibile
în funcție de
lățimea nominală
a glafurilor TSV:

Unitatea de ambalare:

RAL 9016, RAL 8019, RAL 8003, RAL 7016
E6/EV1, E6/C32, E6/C33
*culorile speciale se pot realiza la comandă
50 mm

150 mm

225 mm

320 mm

70 mm

165 mm

240 mm

340 mm

90 mm

180 mm

260 mm

360 mm

110 mm

195 mm

280 mm

380 mm

130 mm

210 mm

300 mm

400 mm

10 bucați / cutie.

membru

- Elementele de îmbinare sunt prevăzute a se îmbina la un unghi

SPECIFICAȚII TEHNICE
Element de Îmbinare
cuplaj la 180o

de înclinare a glafurilor din aluminiu de 50.
-Partea superioară având lățimea de 30 mm, permite mascarea
deviațiilor unghiulare rezultate din debitare.
- Când utilizați elementele de îmbinare, noi vă recomandăm instalarea glafului de exterior conform intrucțiunilor de montaj descrise la pagina nr.63.
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Fabricate din aluminiu de înaltă calitate, rezistente la condițiile
meteorologice variabile și la efectele trecerii timpului.
Foarte ușor de instalat și de întreținut.

capitolul

5

ELEMENTE DE ÎMBINARE
glaf aluminiu rebord 25
la unghi de 90o, 135o, 180o

tsvline.ro

05

ELEMENT DE ÎMBINARE
90o EXTERIOR - rebord 25 mm

RAL 9016
ALB

90o

E6/C32
BRONZ DESCHIS

*cotele sunt în mm

34

E6/EV 1
ARGINTIU

E6/C33
BRONZ ÎNCHIS

RAL 7016
GRI ANTRACIT

RAL 8003
STEJAR AURIU

RAL 8019
MARO
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Denumire produs:

Avantaje
Caracteristici:

Element de îmbinare la unghi de 90o EXTERIOR

05

- Elementele de îmbinare sunt confecționate prin procedeul de extrudare de mare precizie,
realizat dintr-un aliaj AA 6061, prevăzute cu garnitură de etanșeizare împotriva pătrunderii
apei.
- Sunt recomandate a se monta la exterior, pentru îmbinările între glafurile de aluminiu cu
rebord de 25 mm, realizate la un unghi de 90o exterior.
- Asigură o îmbinare perfectă atât de natură estetică cât și funcțională.

Culori disponibile
pe stoc:

Dimensiuni disponibile
în funcție de
lățimea nominală
a glafurilor TSV:

Unitatea de ambalare:

RAL 9016, RAL 8019, RAL 8003, RAL 7016
E6/EV1, E6/C32, E6/C33
*culorile speciale se pot realiza la comandă
50 mm

150 mm

225 mm

320 mm

70 mm

165 mm

240 mm

340 mm

90 mm

180 mm

260 mm

360 mm

110 mm

195 mm

280 mm

380 mm

130 mm

210 mm

300 mm

400 mm

10 bucați / cutie.

membru

- Elementele de îmbinare sunt prevăzute a se îmbina la un unghi
de înclinare a glafurilor din aluminiu de 50.

SPECIFICAȚII TEHNICE
Element de Îmbinare
90o exterior

-Partea superioară având lățimea de 30 mm, permite mascarea
deviațiilor unghiulare rezultate din debitare.
- Când utilizați elementele de îmbinare, noi vă recomandăm instalarea glafului de exterior conform intrucțiunilor de montaj descrise la pagina nr.63.
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05

ELEMENT DE ÎMBINARE
90o INTERIOR - rebord 25 mm

RAL 9016
ALB

90o

E6/C32
BRONZ DESCHIS

*cotele sunt în mm

36

E6/EV 1
ARGINTIU

E6/C33
BRONZ ÎNCHIS

RAL 7016
GRI ANTRACIT

RAL 8003
STEJAR AURIU

RAL 8019
MARO
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Denumire produs:

Avantaje
Caracteristici:

Element de îmbinare la unghi de 90o INTERIOR

05

- Elementele de îmbinare sunt confecționate prin procedeul de extrudare de mare precizie,
realizat dintr-un aliaj AA 6061, prevăzute cu garnitură de etanșeizare împotriva pătrunderii
apei.
- Sunt recomandate a se monta la exterior, pentru îmbinările între glafurile de aluminiu cu
rebord de 25 mm, realizate la un unghi de 90o interior.
- Asigură o îmbinare perfectă atât de natură estetică cât și funcțională.

Culori disponibile
pe stoc:

Dimensiuni disponibile
în funcție de
lățimea nominală
a glafurilor TSV:

Unitatea de ambalare:

RAL 9016, RAL 8019, RAL 8003, RAL 7016
E6/EV1, E6/C32, E6/C33
*culorile speciale se pot realiza la comandă
50 mm

150 mm

225 mm

320 mm

70 mm

165 mm

240 mm

340 mm

90 mm

180 mm

260 mm

360 mm

110 mm

195 mm

280 mm

380 mm

130 mm

210 mm

300 mm

400 mm

10 bucați / cutie.

membru

- Elementele de îmbinare sunt prevăzute a se îmbina la un unghi
de înclinare a glafurilor din aluminiu de 50.

SPECIFICAȚII TEHNICE
Element de Îmbinare
90o interior

-Partea superioară având lățimea de 30 mm, permite mascarea
deviațiilor unghiulare rezultate din debitare.
- Când utilizați elementele de îmbinare, noi vă recomandăm instalarea glafului de exterior conform intrucțiunilor de montaj
descrise la pagina nr.63.
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05

ELEMENT DE ÎMBINARE
135o EXTERIOR - rebord 25 mm

RAL 9016
ALB

E6/C32
BRONZ DESCHIS

*cotele sunt în mm

38

135o

RAL 7016
GRI ANTRACIT

E6/EV 1
ARGINTIU

RAL 8003
STEJAR AURIU

E6/C33
BRONZ ÎNCHIS

RAL 8019
MARO

tsvline.ro

Denumire produs:

Avantaje
Caracteristici:

Element de îmbinare la unghi de 135o EXTERIOR

05

- Elementele de îmbinare sunt confecționate prin procedeul de extrudare de mare precizie,
realizat dintr-un aliaj AA 6061, prevăzute cu garnitură de etanșeizare împotriva pătrunderii
apei.
- Sunt recomandate a se monta la exterior, pentru îmbinările între glafurile de aluminiu cu
rebord de 25 mm, realizate la un unghi de 135o exterior.
- Asigură o îmbinare perfectă atât de natură estetică cât și funcțională.

Culori disponibile
pe stoc:

Dimensiuni disponibile
în funcție de
lățimea nominală
a glafurilor TSV:

Unitatea de ambalare:

RAL 9016, RAL 8019, RAL 8003, RAL 7016
E6/EV1, E6/C32, E6/C33
*culorile speciale se pot realiza la comandă

50 mm

150 mm

225 mm

320 mm

70 mm

165 mm

240 mm

340 mm

90 mm

180 mm

260 mm

360 mm

110 mm

195 mm

280 mm

380 mm

130 mm

210 mm

300 mm

400 mm

10 bucați / cutie.

membru

- Elementele de îmbinare sunt prevăzute a se îmbina la un unghi
de înclinare a glafurilor din aluminiu de 50.

SPECIFICAȚII TEHNICE
Element de Îmbinare
135o exterior

-Partea superioară având lățimea de 30 mm, permite mascarea
deviațiilor unghiulare rezultate din debitare.
- Când utilizați elementele de îmbinare, noi vă recomandăm instalarea glafului de exterior conform intrucțiunilor de montaj descrise la pagina nr.63.
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05

ELEMENT DE ÎMBINARE
135o INTERIOR - rebord 25 mm

RAL 9016
ALB

135o

E6/C32
BRONZ DESCHIS

*cotele sunt în mm

40

E6/EV 1
ARGINTIU

E6/C33
BRONZ ÎNCHIS

RAL 7016
GRI ANTRACIT

RAL 8003
STEJAR AURIU

RAL 8019
MARO
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Denumire produs:

Avantaje
Caracteristici:

Element de îmbinare la unghi de 135o INTERIOR

05

- Elementele de îmbinare sunt confecționate prin procedeul de extrudare de mare precizie,
realizat dintr-un aliaj AA 6061, prevăzute cu garnitură de etanșeizare împotriva pătrunderii
apei.
- Sunt recomandate a se monta la exterior, pentru îmbinările între glafurile de aluminiu cu
rebord de 25 mm, realizate la un unghi de 135o interior.
- Asigură o îmbinare perfectă atât de natură estetică cât și funcțională.

Culori disponibile
pe stoc:

Dimensiuni disponibile
în funcție de
lățimea nominală
a glafurilor TSV:

Unitatea de ambalare:

RAL 9016, RAL 8019, RAL 8003, RAL 7016
E6/EV1, E6/C32, E6/C33
*culorile speciale se pot realiza la comandă

50 mm

150 mm

225 mm

320 mm

70 mm

165 mm

240 mm

340 mm

90 mm

180 mm

260 mm

360 mm

110 mm

195 mm

280 mm

380 mm

130 mm

210 mm

300 mm

400 mm

10 bucați / cutie.

membru

- Elementele de îmbinare sunt prevăzute a se îmbina la un unghi
de înclinare a glafurilor din aluminiu de 50.

SPECIFICAȚII TEHNICE
Element de Îmbinare
135o interior

-Partea superioară având lățimea de 30 mm, permite mascarea
deviațiilor unghiulare rezultate din debitare.
- Când utilizați elementele de îmbinare, noi vă recomandăm instalarea glafului de exterior conform intrucțiunilor de montaj
descrise la pagina nr.63.
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05

ELEMENT DE ÎMBINARE
cuplaj 180o - rebord 25 mm

RAL 9016
ALB

180o

E6/C32
BRONZ DESCHIS

*cotele sunt în mm

42

E6/EV 1
ARGINTIU

E6/C33
BRONZ ÎNCHIS

RAL 7016
GRI ANTRACIT

RAL 8003
STEJAR AURIU

RAL 8019
MARO
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Denumire produs:

Avantaje
Caracteristici:

05

Element de îmbinare la unghi de 180o

- Elementele de îmbinare sunt confecționate prin procedeul de extrudare de mare precizie,
realizat dintr-un aliaj AA 6061, prevăzute cu garnitură de etanșeizare împotriva pătrunderii
apei.
- Sunt recomandate a se monta la exterior, pentru îmbinările între glafurile de aluminiu cu
rebord de 25 mm, realizate la un unghi de cuplaj de 180o.
- Asigură o îmbinare perfectă atât de natură estetică cât și funcțională.

Culori disponibile
pe stoc:

Dimensiuni disponibile
în funcție de
lățimea nominală
a glafurilor TSV:

Unitatea de ambalare:

RAL 9016, RAL 8019, RAL 8003, RAL 7016
E6/EV1, E6/C32, E6/C33
*culorile speciale se pot realiza la comandă

50 mm

150 mm

225 mm

320 mm

70 mm

165 mm

240 mm

340 mm

90 mm

180 mm

260 mm

360 mm

110 mm

195 mm

280 mm

380 mm

130 mm

210 mm

300 mm

400 mm

10 bucați / cutie.

membru

- Elementele de îmbinare sunt prevăzute a se îmbina la un unghi
de înclinare a glafurilor din aluminiu de 50.

SPECIFICAȚII TEHNICE
Element de Îmbinare
cuplaj la 180o

-Partea superioară având lățimea de 30 mm, permite mascarea
deviațiilor unghiulare rezultate din debitare.
- Când utilizați elementele de îmbinare, noi vă recomandăm instalarea glafului de exterior conform intrucțiunilor de montaj descrise la pagina nr.63.
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varietate

sisteme

originalitate

Vizitează
produsul
și pe
website-ul
nostru
[scanează]

capitolul

6

PROFILE DE OCOLIRE

pentru glafuri din aluminiu decupate individual
Unul din avantajele profilelor în cadrul lucrărilor de construcție
este utilizarea versatilă la ocolirea structurilor din beton

tsvline.ro

06

PROFILE DE OCOLIRE

pentru glafuri decupate individual- tip “C” / tip “L”

RAL 9016
ALB

RAL 7016
GRI ANTRACIT

E6/C32
BRONZ DESCHIS

E6/EV 1
ARGINTIU

E6/C33
BRONZ ÎNCHIS
46

RAL 8003
STEJAR AURIU

RAL 8019
MARO

tsvline.ro

06
Denumire produs:

Profile de ocolire tip “C” / tip “L”
- Profilele de ocolire pentru glafurile din aluminiu decupate individual sunt confecționate
prin procedeul de extrudare de mare precizie, realizate dintr-un aliaj AA 6061.

Avantaje
Caracteristici:

- Sunt recomandate a se monta la exterior, pentru situațiile în care, pentru fixarea glafului de
exterior este necesară pre-decuparea acestuia.
- Profilele de ocolire din aluminiu se fixează pe zona pre-decupată a glafurilor, având un rol
important de etanșeizare și drenaj.

Culori disponibile
pe stoc:
Lățimi disponibile:

RAL 9016, RAL 8019, RAL 8003, RAL 7016
E6/EV1, E6/C32, E6/C33
*culorile speciale se pot realiza la comandă
în funcție de necesitate

membru

- Fixarea profilului de ocolire se realizează prin tehnologia clipson, similar cu cel al capacelor laterale, care utilizate împreună

SPECIFICAȚII TEHNICE

cu banda butilică aplicată pe îmbinări, rezultă un sistem durabil

Profile de ocolire pentru
glafuri din aluminiu
decupate individual

și rezistent împotriva pătrunderii apei.
- Adaptarea profilelor de ocolire se realizează în funcție de tipul
construcției, luând în calcul și tipul capacelor laterale utilizate.

47

capitolul

7

PERVAZE DIN PVC
pentru interior

Rezistente la zgârieturi, ușor de curățat și întreținut.
Beneficiile lor estetice intră în completarea sistemului
complet și totodată accentuează design-ul ferestrei.

tsvline.ro

07

PERVAZ DE INTERIOR
laminat la cald cu folie decorativă din PVC

ALB
DESCRIERE:
Pervazele din PVC pentru interior au rolul de
a capitona/căptuși partea inferioară a ferestrei,
în cadrul lucrărilor de construcții noi sau de
renovare.
Pervazele de interior sunt usor de montat și
contribuie la îmbunătățirea nivelului estetic al
imobilelor.
Sunt rezistente la zgârieturi și sunt ușor de
curățat și întreținut.
CARACTERISTICI:
- Grosime pervaz:

20 mm;

- Lățimi disponibile: 150 mm
pe stoc
		
200 mm
		
250 mm
		
300 mm
		
350 mm
		
400 mm

GRI ANTRACIT
DESCRIERE:
Pervazele de interior sunt realizate sub formă
de placă cu structură celulară realizată prin extrudare din PVC rigid, cu fața vizibilă laminată
la cald cu folie decorativă din PVC.
CARACTERISTICI:
- Grosime pervaz:

20 mm;

- Lățimi disponibile: 150 mm
pe stoc
		
200 mm
		
250 mm
		
300 mm
		
350 mm
		
400 mm

50
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PERVAZ DE INTERIOR

laminat la cald cu folie decorativă din PVC

07

STEJAR AURIU
DESCRIERE:
Pervazele din PVC permit realizarea unor lucrări
durabile, daca se respectă recomandările cu
privire la montaj, întreținere și exploatarea
acestora.
CARACTERISTICI:
- Grosime pervaz:

20 mm;

- Lățimi disponibile: 150 mm
pe stoc
		
200 mm
		
250 mm
		
300 mm
		
350 mm
		
400 mm

NUC
DESCRIERE:
Criteriile esențiale de durabilitate se referă la
menținerea în timp a caracteristicilor privind
rezistența mecanică (la impact, efort de încovoiere), precum și a continuității stratului de
finisare din folie decorativă din PVC.
CARACTERISTICI:
- Grosime pervaz:

20 mm;

membru

- Lățimi disponibile: 150 mm
pe stoc
		
200 mm
		
250 mm
		
300 mm
		
350 mm
		
400 mm
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Vizitează
produsul
și pe
website-ul
nostru
[scanează]

capitolul

8

ACCESORII DE MONTAJ

Părțile componente și esențiale din cadrului sistemului de
glafuri din aluminiu TSV sunt accesoriile de montaj

tsvline.ro

08

ACCESORII DE MONTAJ

șuruburi inox autofiletante
capace de mascare
garnituri
benzi

ȘURUBURI DE MONTAJ

TX 20 Șurub inox autofiletant 3,9x25 mm
CARACTERISTICI:
- coroziune redusă;
- stângere mult mai fermă față de șuruburile convenționale;
- rezistență prelungită la uzură - durata de viață 50 de ani;
- conductivitate termică redusă în raport cu șuruburile zincate;
- rezistență la forțele de forfecare și tracțiune;
- flexibilitate, rezistent la temperaturi ridicate și scăzute.
Unitate ambalare:
- 100 bucați / set
detalii suplimentare de montaj - pag. nr. 69 - figura nr.1 și nr.3

CAPACE DE MASCARE
Capace de mascare șuruburi
CARACTERISTICI:
- special conceput pentru acoperirea șuruburilor de montaj autoforante TX20 - 3,9x25 mm;
- durabilitate - confectionat din ABS;
- ușor de aplicat;
- gamă largă de culori: RAL7016, RAL8003, RAL8019,
RAL9016, SILVER, BRONZ;
- șaiba este atașată de corpul capacului de mascare.
Unitate ambalare:
- 100 bucați / set

detalii suplimentare de montaj - pag. nr. 69 - figura nr.1 și nr.3
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GARNITURI ETANȘARE
Garnituri de etanșare pentru glafurile din aluminiu
CARACTERISTICI:
- realizate din material EPDM cu lățimea de 27mm;
- locație de utilizare - la exterior;
- culoare RAL9005;
- flexibilitate;
- rezistență termică și chimică;
- aplicare cu ușurință pe lungime.

detalii suplimentare de montaj
- pag. nr. 69 ,70 - figura nr.3 și nr.4

RECOMANDĂRI:
- Modelul (1) se utilizează pentru situația în care se
montează un profil solbanc sub tocul de fereastră.
- Modelul (2) se utilizează pentru situația în care
NU se montează un profil solbanc sub tocul de
fereastră.
Disponibilitate la metru liniar.

BENZI ETANȘARE
Bandă butilică
CARACTERISTICI:
- realizată din cauciuc butilic, iar la exterior foiță de aluminiu;
- rezistentă la radiații UV;
- temperaturi de aplicare +5°C - +40°C;
- rezistență termică -40°C - +90°C;
- aderență rapidă pe majoritatea materialelor;
- încadrare ca și material hidroizolant;
- autoadezivă;
- izolează împotriva vaporilor de apă;
- aplicare cu ușurință.
DIMENSIUNE: 60x0,7 mm

Bandă etanșare cu rol de izolare fonică
CARACTERISTICI:
- realizată din membrană bituminoasă;
- locație de utilizare - la exterior;
- autoadezivă;
- durabilitate și rezistență în timp.

membru

DIMENSIUNI:
- 50x1000 mm
- 80x1000 mm
- 100x1000 mm
- 120x1000 mm
detalii suplimentare de montaj - pag. nr. 69 - figura nr.2
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Pentru sistemul complet de glafuri din aluminiu TSV, calitatea superioară,
modalitatea facilă și rapidă de aplicare sunt câteva din caracteristicile
produselor care vor contribui la realizarea unui montaj profesionist.
Noi vă garantăm faptul că, produsele noastre au fost testate în mod
independent,
pentru
a
ne
asigura
că
acestea
vor
garanta o etanșare permanentă și sigură împotriva infiltrațiilor, în conformitate
cu
respectarea
standardelor
europene
din
domeniu.

capitolul

9

PRODUSE DE ETANȘARE
ȘI SPUME POLIURETANICE

Soluția corectă și eficientă, din punct de vedere tehnic
pentru protecția întregului sistem

tsvline.ro

PRODUSE DE ETANȘARE
ȘI SPUME POLIURETANICE

09

MATERIALE DE ETANȘARE

FA 101 Silicon pentru rosturile de ferestre și de îmbinare
AVANTAJE:
- rezistent la abraziune și fără striații;
- poate fi implicat în procesul de vopsire;
- compoziție pură, fără plastifianți;
- Testat în conformitate cu directiva ift MO-01/1;
- Certificat RAL.
Cantitate recipient:
- doză 500 ml.

ACCESORII ADEZIVI ȘI
SUBSTANȚE DE ETANȘARE

AA 853 Pistol pentru adezivi și substanțe de etanșare
Pistol standard pentru cartușe adezive și pentru etanșare.
Dimensiune produs:
- 332 x 213 x 59 mm

BENZI ETANȘARE

TP 600 Bandă etanșare pentru rosturi până la 40 mm
AVANTAJE:
- calitate premium pentru rosturile puternic solicitate;
- indicat pentru grosimea rosturilor până la 40 mm;
- grupa de solicitare BG1 conform DIN 18542;
- comprimare puternică pentru etanșeitate la ploile torențiale peste 600 Pa
și rezistență durabilă la UV;
- deschis difuziunii aburilor;
- evaporarea apei din rost.

TP 652 Bandă etanșare multifuncțională
AVANTAJE:
- bandă premium cu etanșare de 600 Pa contra ploilor torențiale asa cum
se solicită în BG1 și BGR;
- izolare termică optimă a rostului de îmbinare;
- aderență mare - se poate prelucra pe orice fel de vreme;
- rezistență la ruperea foliei;
- principiul RAL “în interior mai dens decât în exterior” - siguranță ridicată;
- caracteristici dovedite ale casei pasive.

58
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FOLII ANTIVAPORI

09

ME 508 Folie pentru ferestre interior / exterior
AVANTAJE:
- autoadezivă, cu barieră tip pătură drenantă variabilă la umiditate
cu liner divizat;
- etanșare sigură a ferestrelor și a ancorelor de montaj;
- lipire puternică - după montare rezistentă la intemperii;
- prelucrare sigură cu ajutorul adezivului de calitate superioară de
pe toată suprafața foliei;
- asimilarea dilatației de peste 30%;
- utilizabil atât la interior cât și la exterior.
Cantitate rolă:
- 1 rolă = 25 ml.

ME 322 Folie pentru ferestre interior
AVANTAJE:
- autoadeziv pe toată suprafața;
- se poate aplica tencuială peste;
- extrem de moale pentru aplicarea pe suprafețe neuniforme.
Cantitate rolă:
- 1 rolă = 25 ml.

ME 323 Folie pentru ferestre exterior
AVANTAJE:
- autoadeziv pe întreaga suprafață;
- se poate aplica tencuială peste;
- extrem de moale pentru aplicarea pe suprafețe neuniforme;
- ușor și rapid de montat, cu costuri reduse;
- hârtie de mascare canelată;
- autoadeziv repozitionabil.
Cantitate rolă:
- 1 rolă = 25 ml.

ACCESORII FOLII ANTIVAPORI

ME 902 Primer de pulverizare butil și bitum
AVANTAJE:
- foarte ușor de aplicat;
- sporește aderența suprafețelor;
- îmbunătățirea aderenței substratului;
- timp scurt de uscare;
- culoare transparentă.

membru

PREGĂTIRE:
- substraturile trebuie să fie uscate, lipsite de praf și degresate;
- rezidurile de vopsea veche, împregnări și alte particule libere trebuie
îndepărtate de pe substraturi;
- NU se utilizează pe polistiren EPS, XPS.
Cantitate recipient:
- doză 500 ml.
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09
SPUME POLIURETANICE

Spumă poliuretanică elastică monocomponentă

FM 330 cu expansiune scăzută

AVANTAJE:
- elasticitate > 50%;
- aplicare iarna de la -30C;
- izolare fonică înaltă până la 60 dB;
- rezistent la mucegai, apă și căldură;
- înregistrat în baza de date pentru construcții și renovări ecologice.
Cantitate recipient:
- doză 880 ml.

Spumă poliuretanică monocomponentă cu
FM 350 expansiune scăzută
AVANTAJE:
- elasticitate > 50%;
- aplicare iarna de la -100C și vara până la +350C;
- izolare fonică și termică ridicată;
- rezistent la mucegai, apă, căldură și substanțe chimice;
- prelucrare rapidă, datorată timpului scăzut de întărire;
- fermitate ridicată datorată densității mărite.
Cantitate recipient:
- doză 880 ml.

Spumă poliuretanică monocomponentă cu
FM 365 expansiune ridicată
AVANTAJE:
- umple, lipește și izolează - rezistentă la temperatură între -400C și +900C
- volum 540 ml, randament 750 ml;
- se poate utiliza pe toate anotimpurile de la 00C;
- termen de valabilitate îndelungat - 18 luni în loc uscat și rece (fără îngheț).
Cantitate recipient:
- doză 540 ml.
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ACCESORII SPUME POLIURETANICE

AA 230 Pistol basic pentru spumă poliuretanică
Pistol basic pentru spume poliuretanice, pentru utilizare
normală și ușoară.
Dimensiune produs:
- 350 x 180 x 50 mm

AA 250 Pistol PRO pentru spumă poliuretanică
Pistol profesional pentru spume poliuretanice, din metal
și material termoplastic, special conceput pentru utilizarea profesionistă, exigentă.
Dimensiune produs:
- 350 x 210 x 50 mm

AA 290 Agent de curățare
AVANTAJE:
- agent de curățare de calitate superioară pe bază de acetonă;
- aplicare ușoară;
- a se utiliza pentru un pistol cu duză clasică de pulverizare și ca spray.
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Cantitate recipient:
- doză 500 ml.
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LEDENDĂ

1
2
3
4

Capac lateral din aluminiu tip “ C”
Garnitură butilică de etanșare
Capac protecție șurub din ABS
Gaură predefinită 4,2x7 mm
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5
6
7
8

Garnitură mediană EPDM glaf

9

Glaf din aluminiu TSV cu rebord 40 mm
Bandă de antifonare
Spumă de montaj poliuretanică cu
expandare redusă

10

Șurub autofiletant din inox
TORX 3,9x25 mm
Profil solbanc
LEDENDĂ
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ansamblu de montaj
SECȚIUNE TRANSVERSALĂ SISTEM COMPLET TSV
figura nr.4
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Modalitatea de instalare a sistemului
01

• Măsurarea glafului din aluminiu
Etapa preliminară a montajului de sistem TSV, presupune realizarea unei măsuratori corecte ale
spațiului de instalare a acestuia.
Se va avea în vedere măsurarea golului de fereastră1, luând în calcul scăderea a 3 mm din
lungimea măsurată, ce se vor compensa prin aplicarea capacelor laterale din aluminiu.
Pentru a determina lățimea optimă a glafului ce urmează a se monta, se va măsura distanța între
profilul solbanc și marginea fațadei construcției.
Se recomandă distanțarea glafului de exterior față de perete cu valori între (30 - 40mm) pentru proiectele de renovare, respectiv în cazul proiectelor noi de construcții se vor respecta detalii de
execuție îndicate de proiectant.

02

• Pregătirea spațiului de instalare

03

• Montajul glafului din aluminiu

Instalarea se recomandă a se efectua pe o suprafață fără denivelări.
Pentru acest lucru se pregătește suprafața spațiului de instalare pe care se va monta glaful din
aluminiu, în vederea eliminării tuturor denivelărilor apărute în urma construcției noi, respectiv a adezivilor
de montaj în cazul proiectelor de retrofitare.
Acest lucru faciliteaza montajul corect și asigură o planeitate a glafului respectiv o aderență mai
bună a chimicalelor din componența spumelor poliuretanice.

Montajul presupune în prima etapă aplicarea pe glaf a următoarelor componente:
1. garnitura EPDM dispusă pe partea superioară a glafului de aluminiu, debitată la lungimea
necesară;
2. capacele laterale din aluminiu tip “C” sau tip “L” (în funcție de destinația finală a sistemului);
3. bandă butilică de etanșare, aplicată pe colțurile capacelor;
4. bandă de antifonare împotriva zgomotului produs de ploaie, debitată la lungimea necesară.
Cea de a doua etapă presupune aplicarea spumei poliuretanice pe suprafața orizontală a spațiului
de instalare, urmând a se fixa glaful de profilul solbanc la cotele de montaj cu ajutorul șuruburilor2 autofiletante protejate de capace din ABS.
* 1: În cazul proiectelor de construcții noi, se va avea în vedere utilizarea capacelor laterale din aluminiu tip “C” și raportarea
valorii măsurate la detaliile de execuție indicate de proiectant, astfel încât montajul termosistemului să acopere rebordul de
18 mm a capacului din aluminiu tip “C”. În cazul proiectelor de retrofitare fațade, se va avea în vedere măsurarea golului
de fereastră existent, dintr-o parte în alta a termosistemului, astfel încât pentru montaj se vor utiliza capacele leterale din
aluminiu tip “L”.
** 2: Șuruburile autofiletante fac parte din sistemul complet de montaj glafuri din aluminiu TSV, realizate din inox tip TORX.
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10

INSTRUCȚIUNI
de întreținere
01

• Cum se întrețin?
Sistemul complet de glafuri din aluminiu
TSV reprezintă o investiție pentru toată viața,
indiferent dacă discutăm de proiecte noi de
construcții sau cele de retrofit.
Pentru a menține sistemul de glafuri
și capace mereu într-o stare perfectă, este
necesară întreținerea periodică.
Pentru a readuce din nou luciul caracteristic, recomandăm curățarea glafurilor și a capacelor din aluminiu, de praf sau alte depuneri
care vor afecta în timp buna funcționare a sistemului, cu apă și o lavetă curată.
Deasemenea se pot utiliza fără probleme și soluțiile pentru curățat geamuri.

02

• De reținut!
Glafurile și capacele din aluminiu TSV
sunt rezistente la gips, clorură de var și ciment
provenite din acțiunile de construcție nouă și/
sau retrofitare.
NU este permisă curățarea lor cu lacuri
de nitroceluloză, diluanți pentru lacuri și solvenți
(acetonă, acetat de etil, benzen, hidrocarburi
clorurate, dibutilftalat, toluen, xilen, metanol,
diclormetan, fenoli, spirt, tetrahidrofuran, aditivi
de inmuiere).
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10

ASISTENȚĂ
TEHNICĂ
• Recomandări generale
TSV recomandă realizarea unui montaj profesionist, ceea ce înseamnă respectarea
următoarelor proceduri simple la instalarea sistemului de glafuri de exterior din aluminiu, astfel:
x Înclinația glafurilor să nu fie mai mică de 50;
x Distanțarea rebord-ului glafurilor din aluminiu față de fațada finită trebuie să fie
aproximativ 30 - 40 mm;
x Etanșarea sistemelor de glafuri presupune
fixarea corespunzătoare de profilul solbanc,
utilizând garnitura mediană în spatele glafului și a șuruburilor din inox și capacelor de
mascare aferente;
x Se va avea în vedere adoptarea unor măsuri
de antifonare, ceea ce presupune aplicarea
pe suprafața inferioară a glafului de aluminiu
o bandă antifonică - recomandat a se aplica
pe minim 50% din suprafață;
x La montajul glafurilor din aluminiu cu
lungimi mai mari de 3000 mm se recomandă
utilizarea unei piese de îmbinare (cuplaj) la
1800, care ajută la compensarea expandării
sistemului de glaf provenită din modificările
termice.
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CERTIFICAT DE CALITATE
vopsire cu pulbere RAL a aluminiului

tsvline.ro

CERTIFICAT DE CALITATE
anodizarea/eloxarea aluminiului
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TSV ROMÂNIA - depozit Apahida
407042, strada Șesului F.N.
Apahida | Cluj | România
E-mail: info@tsvline.ro
Mobil: (+40) 736 104 353

TSV HUNGARY
2142 Nagytarcsa, Alsó Ipari körút 1 |
Budapest | Hungary
E-mail: contact@tsvline.com
Phone: +36 70 6351917; +36 70 6352353

TSV ROMÂNIA - depozit zona centrală
400228, strada Corneliu Coposu 167
Cluj - Napoca | Cluj | România
E-mail: info@tsvline.ro
Mobil: (+40) 723 300 257

www.tsvline.com

TSV ROMÂNIA - depozit București
DN7, Chitila, București-Targoviste | București | România
E-mail: contact@tsvline.ro
Mobil: (+40) 726 297 169
www.tsvline.ro

