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Περίληψη 
 

Το τεχνικό εγχειρίδιο εκδόθηκε από το Τµήµα Έρευνας και Τεχνικής Υποστήριξης της EXALCO 

Α.Ε. για δύο βασικούς λόγους: 

 

1. Τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας κατασκευής των συστηµάτων της. 
2. Την ενθάρρυνση τοποθέτησης σήµανσης CE από τους συνεργάτες της. 

 

Η προδιαγραφή συγκεκριµένων τεχνικών οδηγιών καθιστά δυνατή την οµοιογενή κατασκευή 

των συστηµάτων µε αποτέλεσµα τη βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος το οποίο παραδίδεται 

προς χρήση στον τελικό καταναλωτή. Για να δηµιουργηθούν οι συγκεκριµένες οδηγίες, η EXALCO 

Α.Ε. διεκπεραίωσε δοκιµές στο εργαστήριο της αλλά και δοκιµές αρχικού τύπου σε αναγνωρισµένα 

εργαστήρια και πιστοποίησε τα συστήµατά της κατοχυρώνοντας υψηλές επιδόσεις σε βασικές 

παραµέτρους όπως η αεροπερατότητα, η υδατοστεγανότητα, η αντίσταση σε ανεµοπίεση, η 

θερµοπερατότητα, η ηχοµείωση, κ.α.  

 

                                                                                                                                            

Η EXALCO Α.Ε. ενθαρρύνει τον κατασκευαστή στην τοποθέτηση σήµανσης CE µιας και αυτή 

αποτελεί πλέον βασική υποχρέωση στην κατασκευή συστηµάτων από αλουµίνιο. Το κλιµάκιο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης που ασχολείται µε τον κατασκευαστικό κλάδο αποφάσισε ότι για να είναι 

δυνατή η µεταβίβαση των πιστοποιητικών από την εταιρία συστηµάτων στον κατασκευαστή θα 

πρέπει να υπογράφεται συµφωνητικό µεταβίβασης πιστοποιητικών µεταξύ των δύο συνεργατών, η 

εταιρία συστηµάτων θα πρέπει να παραδίδει τεχνικό εγχειρίδιο µε το οποίο θα υποδεικνύει στον 

κατασκευαστή την µέθοδο κατασκευής αλλά και υλικά που θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν και 

τέλος ο κατασκευαστής θα πρέπει να εφαρµόσει σύστηµα ελέγχου παραγωγής (FPC) στην 

επιχείρησή του. Από τη στιγµή που πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις ο κατασκευαστής 

είναι έτοιµος να τοποθετήσει σήµανση CE στα προϊόντα του. Πρέπει να τονιστεί ότι η τήρηση των 

τεχνικών προδιαγραφών αποτελεί βασικότατη υποχρέωση του κατασκευαστή και σε περίπτωση 

που δεν ακολουθηθούν οι προδιαγραφές, οι επιδόσεις των συστηµάτων ίσως να παρεκκλίνουν του 

πιστοποιηθέντος αποτελέσµατος.   
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1. Εισαγωγή
 

Στα πλαίσια της επερχόµενης υποχρεωτικής σήµανσης CE για τα κουφώµατα, µια από τις 

σηµαντικότερες διαδικασίες αναµένεται να είναι η µεταβίβαση των πιστοποιητικών των µετρήσεων 

από την εταιρεία συστηµάτων (System house) που διενήργησε τις Αρχικές ∆οκιµές Τύπου (ΙΤΤ) 
προς τον υποψήφιο κατασκευαστή κουφωµάτων.  

H Exalco δοκιµάζει συνεχώς τα προϊόντα της, σε µια προσπάθεια να καλύψει όσο γίνεται 

περισσότερο τις ανάγκες των πελατών της για πιστοποίηση. Για τα ανοιγόµενα συστήµατα, τα 

δοκίµια παρουσίασαν πολύ καλές επιδόσεις σε δοκιµές αεροπερατότητας, υδατοστεγανότητας 

αλλά και αντίστασης σε ανεµοπίεση.  

Προκειµένου να διασφαλιστεί η σωστή κατασκευή-συναρµολόγηση ενός κουφώµατος αλλά και 

να εξασφαλιστούν επιδόσεις ίσες ή και καλύτερες αυτών που επιτεύχθηκαν στις Αρχικές ∆οκιµές 

Τύπου, είναι απαραίτητο να τηρούνται συγκεκριµένες τεχνικές οδηγίες. Αυτές οι οδηγίες αποτελούν 

το Τεχνικό Εγχειρίδιο της Exalco για τα συστήµατα Albio101, Albio108, Albio109 και Albio120 

και Albio705 και θα είναι αναπόσπαστο κοµµάτι στη µεταβίβαση των πιστοποιητικών των Αρχικών 

∆οκιµών Τύπου της εταιρείας.  

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η σήµανση CE στα κουφώµατα (εν αντιθέσει µε τη σήµανση στα 

υαλοπετάσµατα) δε θα αφορά στην τοποθέτηση. Παρόλα αυτά, το συγκεκριµένο εγχειρίδιο 

περιλαµβάνει στο τελευταίο κεφάλαιο και κάποιες γενικές οδηγίες τοποθέτησης. 

Τονίζεται ότι το τεχνικό εγχειρίδιο δεν αντικαθιστά τον τεχνικό κατάλογο των προφίλ. Ο τεχνικός 

κατάλογος είναι αναπόσπαστο κοµµάτι του συστήµατος για την κατάλληλη επιλογή των προφίλ, τη 

µελέτη του βάρους και της αντοχής των διατοµών, τη µελέτη των οριζοντίων και κάθετων τοµών 

των κατασκευών και την ορθή επιλογή των εξαρτηµάτων.    

Τέλος, επισηµαίνεται ότι η απεικόνιση οιονδήποτε σχεδίων, διατοµών προφίλ και εξαρτηµάτων 

σε αυτό το τεχνικό εγχειρίδιο δεν είναι σε κλίµακα ένα προς ένα και οι διατοµές που έχουν επιλεγεί 

στην απεικόνιση είναι τυχαίες.   
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2.0 ∆οκιµές και επιδόσεις κουφωµάτων 
 
2.1. Γενικά 

Όπως είναι γνωστό, οι επιδόσεις ενός κουφώµατος σε µία δοκιµή (παραθύρου ή πόρτας) 

επηρεάζονται από αρκετούς παράγοντες. Οι πιο βασικοί από αυτούς είναι: 

 

α) Το µέγεθος του δοκιµίου. Είναι ευνόητο ότι όσο πιο µεγάλο είναι ένα δοκίµιο, τόσο 

δυσµενέστερες είναι οι συνθήκες της δοκιµής, κυρίως όσο αφορά στην αντίσταση σε ανεµοπίεση. 

β) Τα ελαστικά παρεµβύσµατα που θα χρησιµοποιηθούν τόσο για την εσωτερική και εξωτερική 

στεγάνωση των αρµών µεταξύ των προφίλ,  όσο και για την κεντρική στεγάνωση. 

γ) Τα εξαρτήµατα (Hardware and Fittings) των µηχανισµών που θα χρησιµοποιηθούν, όπως: 

µεντεσέδες, ανακλίσεις, κλειδώµατα, αντικρίσµατα, κλείστρα κ.λ.π. Οι επιδόσεις σε µια δοκιµή είναι 

δυνατό να επηρεάζονται τόσο από τον αριθµό και τη θέση των κλειδωµάτων όσο και από τη σωστή 

τοποθέτηση όλων αυτών των εξαρτηµάτων στο κούφωµα. 

δ) Τα υπόλοιπα εξαρτήµατα που χρησιµοποιούνται στο δοκίµιο, όπως γωνίες σύνδεσης και 

ευθυγράµµισης, πλαστικές τάπες, νεροχυτάκια κ.λ.π. µπορούν να επηρεάσουν τη συµπεριφορά 

και τις επιδόσεις ενός δοκιµίου, άλλα λιγότερο και άλλα περισσότερο. 

ε) Οι οπές εξαερισµού και διαφυγής υδάτων που δηµιουργούνται σε διάφορα σηµεία του 

δοκιµίου προκειµένου να εξασφαλιστεί η οµαλή διαφυγή του νερού. 
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2.2. ∆οκιµές συστηµάτων EXALCO 

Οι βασικές αρχές σύµφωνα µε τις οποίες κατασκευάστηκαν τα δοκίµια των Α.∆. Τύπου της 

Exalco είναι οι ακόλουθες: 

1) Μεγάλες διαστάσεις δοκιµίων, ώστε να καλύπτονται όλες οι κατασκευές µεγέθους από το 

µέγιστο και προς τα κάτω, 

2) Ελαστικά παρεµβύσµατα της Exalco, σχεδιασµένα αποκλειστικά για τα προφίλ των συστηµάτων 

της εταιρείας, 

3) Εξαρτήµατα µηχανισµών αξιόπιστα και απολύτως συµβατά µε τα προφίλ της Exalco (όπως της 

Γερµανικής Roto), 

4) Εξαρτήµατα σύνδεσης και πλαστικά µέρη της Exalco, σχεδιασµένα αποκλειστικά για τα προφίλ 

των συστηµάτων της εταιρείας, και τέλος 

5) Συγκεκριµένες κατεργασίες και προτεινόµενες οπές εξαερισµού-διαφυγής υδάτων, σύµφωνα µε 

τις τεχνικές οδηγίες της Exalco. 
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3.0 Επιλογή διατοµών 
 

Μια βασική παράµετρος για την κατασκευή ενός σωστού κουφώµατος είναι η επιλογή των 

κατάλληλων για κάθε περίπτωση διατοµών. Κάθε σύστηµα περιλαµβάνει µια ευρεία γκάµα 

διατοµών που προορίζονται για συγκεκριµένες περιπτώσεις χρήσης.  

 

3.1. Επιλογή προφίλ κάσας 

 Υπάρχει δυνατότητα επιλογής µεταξύ πολλών προφίλ κάσας σε όλες τις σειρές (Albio 705, 

101, 108, 109, 120). Πιο συγκεκριµένα:  

α) Οι κάσες χωρίζονται µε βάση το ύψος του προφίλ σε δύο κατηγορίες, χαµηλές και ψηλές. Οι 

ψηλές κάσες προσφέρουν επαρκή εσωτερική επιφάνεια προφίλ για την προσαρµογή διαφόρων 

εξαρτηµάτων ή µηχανισµών (κασετίνα ρολού, µηχανισµός Volkswagen, κ.λ.π). 

 
 

Εικόνα 1 

 

β) Ακόµη, χωρίζονται µε βάση τη γεωµετρία της εξωτερικής πλευράς σε άλλες δύο κατηγορίες. 

Αυτές που έχουν ‘’φτερό’’ χωρίς να σχηµατίζεται θάλαµος στην πάνω πλευρά, και σε αυτές που 

δηµιουργείται ενιαίος θάλαµος εξωτερικά. 
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Εικόνα 2 
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γ) Τέλος, υπάρχουν και οι ενιαίες κάσες που καλύπτουν την τυπολογία «Τζάµι – Πατζούρι». 

 

 
Εικόνα 3 

 

3.2. Επιλογή προφίλ φύλλου 

Όλα τα συστήµατα µε απλό µηχανισµό της Exalco διαθέτουν στη γκάµα τους δύο προφίλ 

φύλλου που διαφοροποιούνται µεταξύ τους µόνο στη διάσταση του ύψους (µέγεθος εσωτερικών 

θαλάµων). 

Η επιλογή µεταξύ των προφίλ φύλλου, πέρα από την αισθητική και το οπτικό αποτέλεσµα, 

πρέπει να λαµβάνει υπόψη και τις τεχνικές παραµέτρους της κατασκευής. Γενικά, όσο πιο ψηλό 

είναι το προφίλ φύλλου, τόσο µεγαλύτερη ακαµψία έχει και στους δύο άξονες. Επίσης, η γωνιακή 

σύνδεση του προφίλ γίνεται µε ισχυρότερες γωνίες σύνδεσης, πράγµα που σηµαίνει ότι το µέγιστο 

επιτρεπόµενο βάρος τζαµιού είναι µεγαλύτερο. Τέλος, άλλοι τεχνικοί λόγοι όπως η δυνατότητα 

τοποθέτησης µεγαλύτερης κλειδαριάς (για περίπτωση πόρτας) ή και η τοποθέτηση µπάρας 

πανικού, µπορούν να επιβάλλουν τη χρήση ενός ψηλότερου προφίλ σε µια κατασκευή. 
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Εικόνα 4 
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3.3 Επιλογή προφίλ χωρίσµατος 

Τα προφίλ χωρίσµατος (ταφ) ακολουθούν τη γεωµετρία της κάσας του κάθε συστήµατος και 

µπορούν να ποικίλουν σε διαστάσεις ύψους και πλάτους (ή βάθους).  

α) Η διάσταση του ύψους καθορίζει την αισθητική µιας κατασκευής (επιφάνεια εµφανούς 

αλουµινίου) αλλά και την τυπολογία της π.χ. αν η κατασκευή έχει παράθυρο τόσο πάνω όσο και 

κάτω από το χώρισµα, τότε για τεχνικούς λόγους απαιτείται χρήση ενός µεγάλου σε ύψος προφίλ 

ταφ. Τέλος, όσο πιο ‘’ψηλό’’ είναι ένα προφίλ χωρίσµατος, τόσο µεγαλύτερη ακαµψία (ροπή 

αδράνειας) έχει στον άξονα y της φόρτισης λόγω βάρους υπερκείµενου υαλοπίνακα, και φυσικά 

µπορεί να δεχθεί µεγαλύτερη και ισχυρότερη γωνία σύνδεσης. 

 
 

Εικόνα 5 

 
β) Η διάσταση του πλάτους (βάθους) ενός προφίλ χωρίσµατος, επηρεάζει τόσο την αισθητική της 

κατασκευής (επίπεδα προφίλ ή προφίλ που προεξέχουν), όσο και την αντοχή του προφίλ σε 

φορτίσεις κάθετες στον κατακόρυφο άξονα, όπως η ανεµοπίεση. 

  
Εικόνα 6 
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H επιλογή του κατάλληλου ταφ, είτε κατακόρυφου είτε οριζόντιου, εξαρτάται τόσο από το µήκος 

του προφίλ όσο και από τα πλάτη φόρτισης εκατέρωθεν του προφίλ. Για δεδοµένες συνθήκες 

ανεµοπίεσης, επιλέγεται το αντίστοιχο πλάτος (βάθος) προφίλ ταφ. 
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4. Κοπές διατοµών 
 

4.1. Κοπές φύλλων 

Οι σωστές κοπές των φύλλων παίζουν σηµαντικό ρόλο τόσο στη στεγανότητα όσο και στην 

καλή λειτουργία ενός κουφώµατος. Όσο µεγαλύτερη είναι η ακρίβεια των κοπών, τόσο σωστότερη 

είναι η επαφή του κεντρικού ελαστικού στεγάνωσης στο φύλλο, αλλά και η γενικότερη λειτουργία 

του µηχανισµού του κουφώµατος.  

Είναι σηµαντικό λοιπόν, να γίνονται περιοδικοί έλεγχοι του εξοπλισµού κοπής, αλλά και των 

οργάνων µέτρησης του µήκους, ώστε να εξασφαλίζεται η µέγιστη δυνατή ακρίβεια κοπών. Η 

επιτρεπόµενη ανοχή κοπής δε θα πρέπει να υπερβαίνει το ±0,5mm. 
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ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟΥ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 
S 

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 
W 

101 S = H - 49,0 mm W = L - 49,0 mm 

108 S = H - 49,0 mm W = L - 49,0 mm 

109 S = H - 49,0 mm W = L - 49,0 mm 

120 S = H – 49,0 mm W = L – 49,0 mm 

705 S = H – 50,0 mm W = L – 50,0 mm 
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Ενδεικτικά, στους παρακάτω πίνακες φαίνονται οι µαθηµατικοί τύποι των µέτρων κοπής 

φύλλου, για τις βασικές κάσες πέντε συστηµάτων (προφίλ κάσας µε εσωτερικό ύψος 29,9 χιλιοστά, 

όπως τα προφίλ 101-001, 108-002, 109-02, 120-43 και 30,5 χιλιοστά στη σειρά 705, όπως το 

προφίλ 7051). 

Αντίστοιχα, για τα ίδια προφίλ κάσας, οι µαθηµατικοί τύποι των µέτρων κοπής φύλλου για 

δίφυλλο κούφωµα, φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ∆ΙΦΥΛΛΟΥ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 
S 

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 
W 

101 S = H - 49,0 mm 
2

00,58LW −
= mm 

108 S = H - 49,0 mm 
2

00,56LW −
= mm 

109 S = H - 49,0 mm 
2

00,56LW −
= mm 

120 S = H – 49,0 mm 
2

00,55LW −
= mm 

705 S = H – 50,0 mm 
2

00,59LW −
= mm 
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4.2. Κοπή µπινί 

Στην τυπολογία δίφυλλου κουφώµατος, απαιτείται µεγάλη ακρίβεια και στην κοπή του προφίλ 

µπινί. Η σωστή κοπή του µπινί παίζει κρίσιµο ρόλο στη στεγανότητα του κουφώµατος, µιας και 

από αυτή εξαρτάται η σωστή επαφή της τάπας του µπινί µε τα ελαστικά στεγάνωσης. Είναι 

στατιστικά αποδεδειγµένο, ότι τα περισσότερα προβλήµατα στεγανότητας εστιάζονται στις δύο 

περιοχές της τάπας του µπινί.  
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ΠΡΟΦΙΛ ΜΠΙΝΙ 

101 S – 73 mm Όπου S το ύψος του φύλλου Για τάπα 101-034 

108 S – 66 mm Όπου S το ύψος του φύλλου 

109 S – 73 mm Όπου S το ύψος του φύλλου 

120 S – 73 mm Όπου S το ύψος του φύλλου 

705 S – 65 mm Όπου S το ύψος του φύλλου 
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4.3. Κοπή πηχακιών τζαµιού 

H συγκράτηση των υαλοπινάκων επιτυγχάνεται µε πηχάκια, τα οποία κόβονται και 

τοποθετούνται είτε σε γωνία 90ο (σόκορο), είτε σε γωνία 45ο (φάλτσο). Ανεξάρτητα από τον τρόπο, 

σηµαντικό είναι η κοπή των πηχακιών να είναι ακριβής (ανοχή διάστασης µικρότερη του µισού 

χιλιοστού). 
 

Α. Τετράγωνο πηχάκι - Κοπή 90ο 

(τοποθέτηση σόκορο) 
Β. Ποµπέ πηχάκι - Κοπή 90ο

(τοποθέτηση µε χυτό γωνάκι αλουµινίου) 

  

Tα τετράγωνα πηχάκια µπορούν να κόβονται 

στις 90ο και να τοποθετούνται σόκορο. Η ανοχή 

του µήκους κοπής δεν πρέπει να υπερβαίνει το 

0,5 mm.  

Tα ποµπέ πηχάκια µπορούν να κόβονται στις 

90ο και να τοποθετούνται µε χρήση χυτού 

εξαρτήµατος στη γωνία (χυτό γωνάκι 

αλουµινίου). Η ανοχή του µήκους κοπής πρέπει 

να είναι µικρότερη από 0,5 mm. 

 

1. Πηχάκι 2. Χυτό γωνάκι 
αλουµινίου 3. Πηχάκι για κλιπ 4. Πλαστικό κλιπ 
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Γ. Ποµπέ πηχάκι - Κοπή φάλτσο 
(τοποθέτηση µε πλαστικό κλιπ) 

Στην περίπτωση που θέλουµε να 

χρησιµοποιήσουµε ποµπέ πηχάκι κοµµένο σε 

γωνία 45ο (φάλτσο), τότε κατά σειρά πρέπει να 

τοποθετήσουµε: 

 

α) κανονικό πηχάκι αριστερά, δεξιά και πάνω 

(εικόνα 1),  

β) ειδικό πλαστικό εξάρτηµα (κλιπ) για τη 

συγκράτηση του πηχακιού στο φύλλο), 

γ) ειδικό προφίλ πηχακιού που φέρει υποδοχή για 

κλιπ, στο κάτω µέρος. 

 

                                                                                                                                            - 12 -

5. 
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Κατεργασίες διατοµών 
 

Οι βασικές κατεργασίες των προφίλ γίνονται στα πρεσάκια της EXALCO. Είτε αφορούν 

σύνδεση µεταξύ προφίλ, είτε οπές εξαερισµού - διαφυγής νερού, είτε τοποθέτηση εξαρτηµάτων, 

απαιτείται ακρίβεια. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. Κατεργασίες για σύνδεση 

Σε όλα τα προφίλ φύλλου και κάσας στα οποία επιθυµούµε να έχουµε µηχανική σύνδεση 

τρυπάµε τις κάσες στο πρεσάκι συρόµενων σειρών και τα φύλλα στο πρεσάκι ανοιγοµένων 

σειρών. Χτύπηµα µε πρεσσαριστή γωνία συνδέσεως µπορεί να πραγµατοποιηθεί σε όλες τις 

κάσες και τα φύλλα εκτός από τα προφίλ ενιαίας κάσας στο οποίο η κατεργασία πραγµατοποιείται 

πρώτα στο πρεσάκι συρόµενων σειρών εξωτερικά.  
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ΠΡΕΣΑΚΙ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΩΝ ΣΕΙΡΩΝ 

 

ΠΡΕΣΑΚΙ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΣΕΙΡΩΝ ΠΡΕΣΑΚΙ ΝΕΡΟΧΥΤΩΝ 

 
 



ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ                        ALBIO 101, ALBIO 108, ALBIO 109, ALBIO 120, ALBIO 705 

5.1.1. Κατεργασίες για σύνδεση σειράς Albio 101 

 Οι επιµέρους κατεργασίες οι οποίες πραγµατοποιούνται στο προφίλ της σειράς Albio 101 

απεικονίζονται στις παρακάτω εικόνες.  

 

Πρεσάκι ανοιγόµενων 

 
1. Τρύπηµα φύλλου για γωνία συνδέσεως µε πειράκι. 

2. Τρύπηµα φύλλου για γωνία συνδέσεως µε λαµάκι. 

3. Τρυπήµατα φύλλου για τοποθέτηση ταµπλά (2 ενέργειες). 

4. Ξενύχιασµα φύλλου για τοποθέτηση ντίζας. 

5. Τρύπηµα φύλλου για τοποθέτηση λαβής. 

6. Τρύπηµα προφίλ ντίζας 101-063. 

 

Πρεσάκι συρόµενων 
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7. Τρύπηµα κάσας για γωνία συνδέσεως 219. 
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Πρεσάκι νεροχυτών 

 
8 & 9. Τρύπηµα νεροχύτη για κάσες µε θάλαµο. 

 

5.1.2. Κατεργασίες για σύνδεση σειράς Albio 108 

 Οι επιµέρους κατεργασίες οι οποίες πραγµατοποιούνται στο προφίλ της σειράς Albio 108 

απεικονίζονται στην παρακάτω εικόνα.  

Πρεσάκι ανοιγόµενων 

 
1. Τρύπηµα φύλλου για γωνία συνδέσεως 108007 

2. Τρύπηµα φύλλου για γωνία συνδέσεως 108008 

3. Τρυπήµατα φύλλου για τοποθέτηση ταµπλά (2 ενέργειες) 

4. Ξενύχιασµα φύλλου για τοποθέτηση ντίζας 

5. Τρύπηµα φύλλου για τοποθέτηση λαβής  
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6. Τρύπηµα προφίλ ντίζας 101-063 



ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ                        ALBIO 101, ALBIO 108, ALBIO 109, ALBIO 120, ALBIO 705 

Πρεσάκι συρόµενων 

 
7. Τρύπηµα κάσας για γωνία συνδέσεως 219. 

 

Πρεσάκι νεροχυτών 

 
8 & 9. Τρύπηµα νεροχύτη για κάσες µε θάλαµο. 

10. Τρύπηµα νεροχύτη για κάσες χωρίς θάλαµο. 
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5.1.3. Κατεργασίες για σύνδεση σειράς Albio 109 

 Οι επιµέρους κατεργασίες οι οποίες πραγµατοποιούνται στο προφίλ της σειράς Albio 109 

απεικονίζονται στις παρακάτω εικόνες.  

Πρεσάκι ανοιγόµενων 

 
1. Τρύπηµα φύλλου για γωνία συνδέσεως 109008. 

2. Τρύπηµα φύλλου για γωνία συνδέσεως 109011 ή 109014. 

3. Τρυπήµατα φύλλου για τοποθέτηση ταµπλά (2 ενέργειες). 

4. Ξενύχιασµα φύλλου για τοποθέτηση ντίζας. 

5. Τρύπηµα φύλλου για τοποθέτηση λαβής.  

6. Τρύπηµα προφίλ ντίζας 101-063. 

 

Πρεσάκι συρόµενων 
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7. Τρύπηµα κάσας για γωνία συνδέσεως 219. 
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Πρεσάκι νεροχυτών 

 
8 & 9. Τρύπηµα νεροχύτη για κάσες µε θάλαµο. 

10. Τρύπηµα νεροχύτη για κάσες χωρίς θάλαµο. 

11.Τρύπηµα κάσας και φύλλου για γωνίες συνδέσεως 109002, 109009, 109013. 

 

5.1.4. Κατεργασίες για σύνδεση σειράς Albio 120 

Οι επιµέρους κατεργασίες οι οποίες πραγµατοποιούνται στο προφίλ της σειράς Albio 120 

απεικονίζονται στην παρακάτω εικόνα.  

 
1. Τρύπηµα φύλλου για τοποθέτηση λαβής.  

2. Ξενύχιασµα φύλλου για τοποθέτηση ντίζας. 
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3. Τρύπηµα προφίλ ντίζας 101-063. 



ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ                        ALBIO 101, ALBIO 108, ALBIO 109, ALBIO 120, ALBIO 705 

 
5.1.5. Κατεργασίες για σύνδεση σειράς Albio 705 

 
Πρεσσάκι ανοιγόµενων  
 

 

 
 
 
1. Τρύπηµα φύλλου για τοποθέτηση λαβής. 

2. Τρύπηµα φύλλου για γωνία συνδέσεως µε λαµάκι. 

3. Τρύπηµα προφίλ ντίζας 101-063. 

4. Τρυπήµατα φύλλου για τοποθέτηση ταµπλά (2 ενέργειες). 

 
Πρεσσάκι ανοιγόµενων 
 

 
 
5. Τρύπηµα φύλλου για γωνία συνδέσεως µε πειράκι. 
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6. Ξενύχιασµα φύλλου για τοποθέτηση ντίζας. 



ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ                        ALBIO 101, ALBIO 108, ALBIO 109, ALBIO 120, ALBIO 705 

Πρεσσάκι συρόµενων 

 

 
 
 
7. Τρύπηµα κάσας για γωνία συνδέσεως 219. 

 
 
Πρεσσάκι νεροχυτών 

 
 

 
 
 
8 & 9. Τρύπηµα νεροχύτη για κάσες µε θάλαµο. 

10. Τρύπηµα νεροχύτη για κάσες χωρίς θάλαµο (7051 και 7055).  
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ                        ALBIO 101, ALBIO 108, ALBIO 109, ALBIO 120, ALBIO 705 

5.2.  Κατεργασίες για απαγωγή των υδάτων 

 

5.2.1. Βασικές αρχές 

Η κλασική πρακτική για την απαγωγή των υδάτων από το εσωτερικό των κουφωµάτων 

αλουµινίου, είναι το άνοιγµα ειδικών οπών και η τοποθέτηση ειδικών πλαστικών καλυµµάτων 

(νεροχύτες) στο κάτω µέρος του προφίλ κάσας. Όµως, σε δυσµενείς καιρικές συνθήκες βροχής και 

ανεµοπίεσης - οι νεροχύτες είναι πιθανό να καταστούν σχεδόν ανενεργοί, κάτι που οφείλεται στη 

διαφορά της πίεσης µεταξύ του θαλάµου υποδοχής υδάτων της κάσας (Pθαλάµου) και της 

εξωτερικής δυναµικής πίεσης (Pδυναµική). 

Όπως είναι φυσικό, σε δεδοµένες τιµές υψηλής 

ανεµοπίεσης, ποσότητα αέρα προσπαθεί να εισέλθει 

στο κτίριο µέσω του κουφώµατος. Από τη στιγµή που 

υπάρχει περιµετρική εξωτερική στεγάνωση µε 

ελαστικά (πρώτο επίπεδο στεγάνωσης) ο αέρας (υπό 

πίεση) περνά στο θάλαµο συγκέντρωσης των 

υδάτων µόνο µέσω των οπών των νεροχυτών, 

εµποδίζοντας έτσι την ελεύθερη απορροή του νερού. 

Αυτό έχει σαν συνέπεια την ισχυρή ώθηση του 

νερού προς το λάστιχο της κεντρικής στεγάνωσης και  

σε µερικές περιπτώσεις την αύξηση της στάθµης του, 

µε κίνδυνο να υπερπηδήσει το λάστιχο κεντρικής 

στεγάνωσης και να εισέλθει στο εσωτερικό µέρος της 

κάσας του κουφώµατος (εικ.7) 

Η παραπάνω συµπεριφορά νερού σε σχέση µε 

τις συνθήκες πίεσης, έχει διαπιστωθεί και 

πειραµατικά, σε δοκιµές που πραγµατοποιήθηκαν 

στο θάλαµο προσοµοίωσης καιρικών συνθηκών της 

Exalco. Το τµήµα Έρευνας & Τεχνικής Υποστήριξης 

µετά την πραγµατοποίηση µεγάλου αριθµού δοκιµών 

έδωσε λύση στο παραπάνω πρόβληµα. Η λύση 

αφορά στη διάνοιξη οπών σε συγκεκριµένα σηµεία 

των προφίλ και των ελαστικών έτσι ώστε να 

δηµιουργηθούν οι βέλτιστες συνθήκες της απορροής 

των υδάτων χωρίς να επηρεάζεται η συµπεριφορά 

του κουφώµατος στην αεροπερατότητα (εικ.8). Στις 

επόµενες παραγράφους και στα παραρτήµατα 1 & 2 

δίνονται οι τεχνικές οδηγίες για τη δηµιουργία των 

οπών.  
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Εικόνα 7 

Εικόνα 8 
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5.2.2. Οπές αερισµού και διαφυγής υδάτων φύλλου 

Πειραµατικά έχει διαπιστωθεί ότι τα νερά µπορούν να διαπεράσουν στο χώρο όπου είναι 

τακαρισµένοι οι υαλοπίνακες µέσω των ελαστικών στήριξής τους και πιθανότατα να διαπεράσουν 

στον εσωτερικό χώρο του κτιρίου από τα πηχάκια. Γι’ αυτό το λόγο στα φύλλα θα πρέπει να 

δηµιουργηθούν τρεις οπές. ∆ύο από αυτές θα βρίσκονται στο κάτω οριζόντιο προφίλ και θα 

συµβάλλουν στην απορροή των υδάτων και η τρίτη θα βρίσκεται στο κάθετο προφίλ από την 

πλευρά των µεντεσέδων και θα συµβάλει στον αερισµό άρα και στην εξισορρόπηση της πίεσης 

των θαλάµων του φύλλου µε αυτή της ατµόσφαιρας. Έτσι το νερό θα οδηγείται στον εµπρός χώρο 

της κάσας, όπου συγκεντρώνονται τα ύδατα έτσι ώστε να διαφύγουν από τους νεροχύτες. Στο 

παράρτηµα 1 φαίνονται οι τεχνικές κατεργασίες έτσι ώστε να δηµιουργηθούν οι κατάλληλες οπές 

του προφίλ φύλλου για κάθε σειρά. 

 

5.2.3. Οπές αερισµού και διαφυγής υδάτων κάσας 

Από τις δοκιµές επίσης διαπιστώθηκε ότι ο χώρος υποδοχής υδάτων της κάσας, όπως 

συµβαίνει και στους θαλάµους του προφίλ φύλλου θα πρέπει να έχει περίπου την ίδια πίεση µε την 

ατµοσφαιρική. Αυτό επιτυγχάνεται ανοίγοντας οπές αφαιρώντας µέρος του ελαστικού της 

εξωτερικής περιµετρικής στεγάνωσης (Νο 70), µιας και οι οπές των νεροχυτών µπορεί να 

εγκλωβιστούν από το νερό που θα συσσωρευτεί µην αφήνοντάς το να ρέει οµαλά προς τα έξω. Η 

αφαίρεση του τµήµατος ελαστικού πρέπει να γίνει 40cm από το επάνω µέρος της κάσας. Στο 

παράρτηµα 2 φαίνονται οι τεχνικές κατεργασίες έτσι ώστε να δηµιουργηθούν οι κατάλληλες οπές 

του προφίλ κάσας για κάθε σειρά. 

Σε περίπτωση που τα νερά κατά την έξοδό τους εισέρχονται σε θάλαµο κάσας τότε θα πρέπει 

στα κάθετα προφίλ της κάσας να δηµιουργούνται οπές Φ4 για το αερισµό του θαλάµου αυτού. Οι 

οπές αυτές θα πρέπει αν γίνουν 30cm από το επάνω µέρος της κάσας.  

 

  
Οριζόντιο κάτω προφίλ Κάθετο αριστερό και δεξιό προφίλ 
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5.3. Κατεργασίες για τοποθέτηση λαβής 

Για να τοποθετηθεί η λαβή παραθύρου για όλους τους µηχανισµούς θα πρέπει να γίνουν 

κάποιες κατεργασίες τύπου τρυπήµατος και φρεζαρίσµατος µε µηχάνηµα ή να γίνουν οι οπές στο 

πρεσάκι ανοιγοµένων. Οι κατεργασίες φαίνονται στο παρακάτω σχέδιο. 
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6. Ελαστικά παρεµβύσµατα 
 
6.1. Επίπεδα στεγάνωσης  

Η βασική ιδέα δηµιουργίας επιπέδων στεγάνωσης αποσκοπεί στην τέλεια εφαρµογή και 

µόνωση του φύλλου µε την κάσα σε ένα κούφωµα αλουµινίου. Η στεγάνωση επιτυγχάνεται µε την 

τοποθέτηση ειδικών ελαστικών παρεµβυσµάτων. Τα ελαστικά παρεµβύσµατα συµβάλουν 

καθοριστικά στον περιορισµό εισροής αέρα και υδάτων στον εσωτερικό χώρο ενός κτιρίου. Τρία 

είναι τα επίπεδα στεγάνωσης σε ένα κούφωµα αλουµινίου όπως φαίνεται στην εικόνα 9.   

 

 
Εικόνα 9: Επίπεδα στεγάνωσης 

 
Το πρώτο και το δεύτερο επίπεδο στεγάνωσης διασφαλίζεται µε την τοποθέτηση ελαστικών 

στην κάσα. Για το τρίτο επίπεδο τοποθετείται ελαστικό στο φύλλο του κουφώµατος. Στο πρώτο και 
στο τρίτο επίπεδο τοποθετούνται ελαστικά ίδιου τύπου. Αυτό που διαφέρει είναι το δεύτερο 

επίπεδο στο οποίο τοποθετείται το γνωστό σε όλους κεντρικό ελαστικό. Το κεντρικό ελαστικό θα 

πρέπει να εµποδίσει οποιαδήποτε εισροή νερού στο χώρο µεταξύ δευτέρου και τρίτου επιπέδου 

στεγάνωσης. 

Έτσι γίνεται αντιληπτό ότι σηµαντικότατο ρόλο στη στεγανότητα του συστήµατος παίζει η 

σωστή τοποθέτηση των κατάλληλων ελαστικών στεγάνωσης. Η στεγανότητα των συστηµάτων 

Albio 101, 108, 109, 120 και 705 εξασφαλίζεται µε ελαστικά παρεµβύσµατα τύπου EPDM (ethylene 

propylene diene monomer) και περιγράφονται  παρακάτω.  
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Ελαστικά παρεµβύσµατα τύπου EPDM  

Το EPDM (ethylene propylene diene monomer) είναι ένα συνθετικό ελαστικό. Τα κύρια 

χαρακτηριστικά του είναι: 

 Άριστες µηχανικές ιδιότητες (επιµήκυνση, αντοχή σε ρήξη, σταθερότητα) 

 Καλή αντίσταση ενάντια σε µόνιµες παραµορφώσεις 

 Άριστη αντοχή στη διάβρωση  

 Άριστη αντοχή σε ακτινοβολία UV και γήρανση   

 Σταθερότητα στις απαιτούµενες  διαστάσεις  

 Θερµοκρασία χρήσης: από -30οC έως 120οC 

Τα ελαστικά παρεµβύσµατα που παράγονται χρησιµοποιώντας EPDM συστήνονται ιδιαίτερα 

για υπαίθρια χρήση, µιας και δεν υπόκεινται σε συρρίκνωση και σε µεταβολές στη σκληρότητα τους 

ή στις φυσικές-µηχανικές επιδόσεις τους. 
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Ελαστικά παρεµβύσµατα συστήµατος ALBIO 101 

Για το σύστηµα ALBIO 101 του οποίου µια βασική τοµή φαίνεται παρακάτω στην εικόνα 4, τα 

ελαστικά παρεµβύσµατα που χρησιµοποιούνται είναι τα εξής: 

 
Εικόνα 10 

 
 
 

Νο 42 Νο 43 Νο 70  Νο 80 Γωνία Νο 80 

     

 
 

Περιγραφή παρεµβυσµάτων: 

 

No 70: EPDM λάστιχο για εξωτερική και εσωτερική περιµετρική στεγάνωση 

No 80: EPDM λάστιχο για κεντρική περιµετρική στεγάνωση 

No 42: EPDM λάστιχο για εσωτερική περιµετρική σφράγιση υαλοπίνακα (κουµπωτό)  

No 43: EPDM λάστιχο για εξωτερική περιµετρική σφράγιση υαλοπίνακα (σφήνα) 
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Γωνία για ελαστικό No 80: ελαστική γωνία για λάστιχο Νο 80
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Ελαστικά παρεµβύσµατα συστήµατος ALBIO 108 

Για το σύστηµα ALBIO 108 του οποίου µια βασική τοµή φαίνεται παρακάτω στην εικόνα 11, τα 

ελαστικά παρεµβύσµατα που χρησιµοποιούνται είναι τα εξής: 

 
Εικόνα 11 

 

Νο 42 Νο 43 Νο 70 Νο 60A Γωνία Νο 60A 

     
 
 
 
Περιγραφή παρεµβυσµάτων: 

 
No 70 : EPDM λάστιχο για εξωτερική και εσωτερική περιµετρική στεγάνωση 

No 60Α: EPDM λάστιχο για κεντρική περιµετρική στεγάνωση 

No 42: EPDM λάστιχο για εσωτερική περιµετρική σφράγιση υαλοπίνακα (κουµπωτό)  

No 43: EPDM λάστιχο για εξωτερική περιµετρική σφράγιση υαλοπίνακα (σφήνα) 
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Γωνία για ελαστικό No 60Α: ελαστική γωνία για λάστιχο Νο 60Α 
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Ελαστικά παρεµβύσµατα συστήµατος ALBIO 109 

Για το σύστηµα ALBIO 109 του οποίου µια βασική τοµή φαίνεται παρακάτω στην εικόνα 12, τα 

ελαστικά παρεµβύσµατα που χρησιµοποιούνται είναι τα εξής: 

 
Εικόνα 12 

 

Νο 42 Νο 43 Νο 70 Νο 60A Γωνία Νο 60A 

     

 
 

 

Περιγραφή παρεµβυσµάτων: 

 

No 70: EPDM λάστιχο για εξωτερική και εσωτερική περιµετρική στεγάνωση 

No 60Α: EPDM λάστιχο για κεντρική περιµετρική στεγάνωση 

No 42: EPDM λάστιχο για εσωτερική περιµετρική σφράγιση υαλοπίνακα (κουµπωτό)  

No 43: EPDM λάστιχο για εξωτερική περιµετρική σφράγιση υαλοπίνακα (σφήνα) 
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Γωνία για ελαστικό No 60Α: ελαστική γωνία για λάστιχο Νο 60Α
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Ελαστικά παρεµβύσµατα συστήµατος ALBIO 120 

Για το σύστηµα ALBIO 120 του οποίου µια βασική τοµή φαίνεται παρακάτω στην εικόνα 13, τα 

ελαστικά παρεµβύσµατα που χρησιµοποιούνται είναι τα εξής: 

 
Εικόνα 13 

 
 

Νο 42 Νο 43 Νο 70 Νο 120 

    

 
      

 

Περιγραφή παρεµβυσµάτων: 

 

No 70: EPDM λάστιχο για εξωτερική και εσωτερική περιµετρική στεγάνωση 

No 120:EPDM λάστιχο για κεντρική περιµετρική στεγάνωση 

No 42: EPDM λάστιχο για εσωτερική περιµετρική σφράγιση υαλοπίνακα (κουµπωτό)  
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No 43: EPDM λάστιχο για εξωτερική περιµετρική σφράγιση υαλοπίνακα (σφήνα) 
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Ελαστικά παρεµβύσµατα συστήµατος ALBIO 705 

Για το σύστηµα ALBIO 705 του οποίου µια βασική τοµή φαίνεται παρακάτω στην εικόνα 14, τα 

ελαστικά παρεµβύσµατα που χρησιµοποιούνται είναι τα εξής: 

 
Εικόνα 14 

 
 

Νο 43 Νο 45 Νο 47 Νο 41 Γωνία Νο 80 

 
  

  
 
 
 
Περιγραφή παρεµβυσµάτων: 

 

No 43: EPDM λάστιχο για εξωτερική και εσωτερική περιµετρική σφράγιση υαλοπίνακα (σφήνα) 

No 45: EPDM λάστιχο για εφαρµογή στην ψευτόκασα  

No 47 : EPDM λάστιχο για εξωτερική και εσωτερική περιµετρική στεγάνωση  
No 41: EPDM λάστιχο για κεντρική περιµετρική στεγάνωση 
Γωνία για ελαστικό No 80: ελαστική γωνία για λάστιχο Νο 41 

                                                                                                                                            - 30 -

 



ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ                        ALBIO 101, ALBIO 108, ALBIO 109, ALBIO 120, ALBIO 705 

6.2. Μήκος κοπής ελαστικών  

Όλα τα ελαστικά παρεµβύσµατα ανάλογα µε τις κλιµατικές συνθήκες (θερµοκρασιακές 

µεταβολές) στην περιοχή του έργου, έχουν την ιδιότητα να συστέλλονται και να διαστέλλονται. 

Προκειµένου να αποφεύγονται προβλήµατα στεγάνωσης στο σύστηµα, επιβάλλεται τα ελαστικά 

παρεµβύσµατα να κόβονται µεγαλύτερα κατά 1-2% από την διάσταση που θα καλύψουν και να 

συµπιέζονται καθώς τοποθετούνται.  

 

6.3. Συγκόλληση ελαστικών 

Όλα τα ελαστικά παρεµβύσµατα του συστήµατος κόβονται και κολλιούνται µεταξύ τους 

σχηµατίζοντας γωνία 45ο. Για το κεντρικό ελαστικό, εάν γίνει χρήση ελαστικής γωνίας θα πρέπει να 

κόβονται σε γωνία 90ο. Η συγκόλληση των ελαστικών πρέπει να γίνεται µε κόλλα στιγµής 

κυανοακρυλικής βάσης (εικόνες 8, 9). 
 

 

Η παραπάνω διαδικασία θα πρέπει να 

ακολουθηθεί και στην κόλληση των άκρων 

των ελαστικών πρώτου και τρίτου επιπέδου 

στεγάνωσης (Νο 70 EPDM) όπως φαίνεται 

στην εικόνα 10. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            - 31 -

Κυανοακρυλική κόλλα Κυανοακρυλική κόλλα 

Κυανοακρυλική κόλλα 

Εικόνα 17 

Εικόνα 16 Εικόνα15 
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7. Σύνδεση και ευθυγράµµιση διατοµών 
 
7.1. Σύνδεση κάσας  

Η σύνδεση της κάσας µπορεί να γίνεται είτε µε πρεσσαριστές  (Παράρτηµα 3) είτε µε 

µηχανικές γωνίες συνδέσεως.  

Στις πρεσσαριστές γωνίες συνδέσεως τοποθετείται σφραγιστικό αρµών αλουµινίου (υλικό στο 

χρώµα των προφίλ) στις επιφάνειες κοπής των προφίλ για µέγιστη αντιδιαβρωτική συµπεριφορά 

και εµφάνιση και κόλλας µονού συστατικού µε βάση πολυουρεθάνης στις κοίλες επιφάνειες των 

πρεσσαριστών γωνιών καθώς και στους θαλάµους των προφίλ όπου θα εισέλθουν οι 

πρεσσαριστές γωνίες σύνδεσης έτσι ώστε να επιτυχανθεί πλήρης ακαµψία µεταξύ των κάθετων και 

οριζόντιων προφίλ του κουφώµατος. 

Σε περίπτωση µηχανικής γωνίας συνδέσεως χρησιµοποιείται η µηχανική γωνία 
σύνδεσης 219 και τοποθετείται µόνο σφραγιστικό αρµών αλουµινίου. Τα τρυπήµατα για την 
διάνοιξη των οπών µπορούν να πραγµατοποιηθούν (για την περίπτωση της γωνίας 219) 
στο πρεσάκι συρόµενων σειρών. 

 

7.2. Σύνδεση φύλλου 

Η σύνδεση του φύλλου µπορεί να γίνεται είτε µε πρεσσαριστές είτε µε µηχανικές γωνίες 

συνδέσεως.  

 

Α) Πρεσσαριστές γωνίες  

Τα προφίλ φύλλου πρέπει να συνδέονται µε γωνίες πρεσσαριστές ειδικά κατασκευασµένες για 

την γκάµα των προφίλ φύλλου. Για κάθε προφίλ φύλλου υπάρχει και συγκεκριµένη πρεσσαριστή 

γωνία σύνδεσης διαθέσιµη είτε σε προφίλ είτε σε εξάρτηµα. Όταν χρησιµοποιούνται πρεσσαριστές 

γωνίες συνδέσεως πρέπει να τοποθετείται απαραίτητα και σιλικόνη. Στο παράρτηµα 4 φαίνεται η 

κατάλληλη επιλογή γωνίας γωνιάστρας σε σχέση µε τον κωδικό προφίλ φύλλου.  

 

Β) Μηχανικές γωνίες  

Οι µηχανικές γωνίες σύνδεσης δεν εξασφαλίζουν την ίδια ποιότητα σύνδεσης και 

ευθυγράµµισης των διατοµών όπως οι πρεσσαριστές. Τα τρυπήµατα για τη διάνοιξη των οπών για 

τις µηχανικές γωνίες συνδέσεως πραγµατοποιούνται στο πρεσάκι της κάθε σειράς. Στο 

παράρτηµα 5 φαίνεται η κατάλληλη επιλογή µηχανικής γωνίας συνδέσεως σε σχέση µε τον 

κωδικό προφίλ φύλλου.  
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η σειρά Albio 120 δεν µπορεί να δεχθεί µηχανικές γωνίες συνδέσεως 
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7.3. Ευθυγράµµιση διατοµών 

Για να επιτυγχάνεται επιπεδότητα µεταξύ των προφίλ, οι γωνίες ευθυγράµµισης πρέπει να 

τοποθετηθούν στα ειδικά «κανάλια» όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα 18. Οι γωνίες 

ευθυγράµµισης είναι φτιαγµένες από υλικά τα οποία δεν σκουριάζουν και δεν διαβρώνονται µε την 

πάροδο του χρόνου. Στο πίνακα ΧΧ φαίνεται η αντιστοιχία γωνιών ευθυγράµµισης για το προφίλ 

φύλλου και κάσας κάθε συστήµατος.   

 
Εικόνα 18 

 

Γωνίες ευθυγράµµισης ανα σύστηµα ΓΩΝΙΕΣ 
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ Albio 101 Albio 108 Albio 109 Albio 120 

Φύλλο 5599 (INOX No101) 5599 (INOX No101) 
5599 (INOX No101) 

5046 (πλαστική 109) 

5599 (ΙΝΟΧ No4000) 

5046 (πλαστική 109) 

Π
ρο

φ
ίλ

 

Κάσα 5599 (INOX No101) 5599 (INOX No101) 5599 (INOX No101) 5046 (πλαστική 109) 

 

7.4. Συγκόλληση προφίλ και αντιδιαβρωτική προστασία 

Κατά τη διαδικασία συναρµολόγησης των προφίλ και πριν γίνει η σύσφιξή τους στο µηχάνηµα 

της γωνιάστρας δύο ρευστά υλικά πρέπει να εφαρµοστούν στα σηµεία κοπής και σύνδεσης: 

α) Τοποθέτηση σφραγιστικού αρµών αλουµινίου (υλικό στο χρώµα των προφίλ) στις επιφάνειες 

κοπής των προφίλ για µέγιστη αντιδιαβρωτική συµπεριφορά και εµφάνιση.  
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β) Τοποθέτηση κόλλας µονού συστατικού µε βάση πολυουρεθάνης στις κοίλες επιφάνειες των 

πρεσσαριστών γωνιών καθώς και στους θαλάµους των προφίλ όπου θα εισέλθουν οι 

πρεσσαριστές γωνίες σύνδεσης έτσι ώστε να επιτυχανθεί πλήρης ακαµψία µεταξύ των κάθετων και 

οριζόντιων προφίλ του κουφώµατος. Πριν την τοποθέτηση της κόλλας θα πρέπει να ψεκαστούν µε 

νερό οι θάλαµοι των προφίλ διότι µόνο έτσι στερεοποιείται το υλικό αυτό. Σε περίπτωση που δεν 

γίνει ο ψεκασµός µε νερό η κόλλα δεν θα στερεοποιηθεί. Από την στιγµή τοποθέτησης της 

κόλλας ο χρόνος σύνδεσης των προφίλ δεν θα πρέπει να ξεπεράσει τα 30 λεπτά της ώρας. 
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 8. Απλός Μηχανισµός 
 

Η EXALCO διεκπεραίωσε τις ∆οκιµές Αρχικού Τύπου µε το µηχανισµό της Ιταλικής εταιρίας 

Fapim σε όλες τις σειρές απλών ανοιγοανακλινόµενων κουφωµάτων. Στο παρακάτω κεφάλαιο 

γίνεται µια σύντοµη αναφορά στα χαρακτηριστικά και στις δυνατότητες του µηχανισµού.  

    

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ 

101 Fapim No 1 

108 Fapim No 2 

109 Fapim No 1 

120 Fapim No 2 

 

 Επιλογή κατάλληλων εξαρτηµάτων ανάλογα µε την εφαρµογή 

Ένα δίφυλλο κούφωµα µπορεί να πάρει τις εξής µορφές: α) δύο ανοιγόµενα φύλλα, β) 

ανοιγόµενο το ένα φύλλο και ανοιγοανακλινόµενο το δεύτερο.  

Η πιο συνηθισµένη τυπολογία είναι ένα δίφυλλο ανοιγοανακλινόµενο κούφωµα, στο οποίο το 

ένα φύλλο περιέχει λειτουργία ανάκλισης ενώ το άλλο όχι. Στο ανακλινόµενο φύλλο εγκαθίσταται ο 

µηχανισµός ανάκλισης που αποτελείται από το ψαλίδι του µηχανισµού, τα κλείστρα, τις ντίζες, και 

τα αντικρίσµατα, ενώ στο ανοιγόµενο φύλλο εγκαθίστανται µεντεσέδες. Στο µη ανακλινόµενο 

φύλλο τοποθετείται το σετ του κρυφού µεντεσέ. Άλλη διαφορά είναι ότι στο µη ανακλινόµενο φύλλο 

τοποθετείται ο γρύλος 2ου φύλλου. Μπορεί να επιλεγεί και µηχανισµός µίας κίνησης 

συνοδευόµενος από µεταλλικές φωλιές. Στην εικόνα 19 και 20 διακρίνεται ο βασικός εξοπλισµός 

ενός τυπικού µηχανισµού της Fapim για δίφυλλο ανοιγόµενο – ανοιγοανακλινόµενο κούφωµα µε το 

οποίο έκανε τις δοκιµές της η EXALCO A.E.   
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Εικόνα 19: Μηχανισµός Fapim  
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Εικόνα 20: Σύρτης δίφυλλου µίας κίνησης Fapim 

 

 Συναρµολόγηση µηχανισµού 

Μια προτεινόµενη διαδικασία συναρµολόγησης για ένα δίφυλλο κούφωµα, µε ανάκλιση στο ένα 

του φύλλο, φαίνεται στους  παρακάτω πίνακες. Ο αύξων αριθµός συµβολίζει την προτεινόµενη 

σειρά συναρµολόγησης.   

 

Όπως παρατηρείται από τους παραπάνω πίνακες, 

αρχικά γίνεται κατεργασία της κλειδαριάς, έπειτα 

υπολογίζεται και κόβεται το προφίλ µετάδοσης 

κίνησης (ντίζα) και ακολουθεί η τοποθέτηση του 

µηχανισµού. 

 Όσον αφορά στα εξαρτήµατα που τοποθετούνται 

στην κάσα του κουφώµατος, οι επάνω και οι κάτω 

µεντεσέδες δεν είναι ίδιοι για τα δύο φύλλα. 

Τοποθετούµε πρώτα τον κάτω µεντεσέ και έπειτα τον 

επάνω. Η θέση των οπών των µεντεσέδων αυτών 

καθορίζεται από τον τερµατισµό του µεντεσέ στο 

κάσωµα. 

Η τοποθέτηση του φύλλου στην κάσα γίνεται ως εξής: αφού τοποθετηθεί το φύλλο στην κάσα, 

πρέπει να περαστεί ο πείρος του επάνω µεντεσέ κάσας χρησιµοποιώντας τη λαβή έλξης. Κατά τον 

ίδιο τρόπο αλλά µε αντίθετη κίνηση µπορεί να αφαιρεθεί ο πείρος και µετέπειτα το φύλλο του 

κουφώµατος. 
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Α/Α Ανακλινόµενο Φύλλο  
1 Κάτω µεντεσές φύλλου 
2 Πάνω µεντεσές  
3 Ψαλίδι φύλλου 
4 Γωνία µετάδοσης κίνησης * 
5 Ψαλίδι ενισχυτή 
7 Ασφάλεια 
8 Κλείστρο 
Α/Α Μη Ανακλινόµενο Φύλλο  

1 Κάτω µεντεσές φύλλου 
2 Πάνω µεντεσές  

3 
Ψαλίδι 2ου φύλλου µιας κίνησης  

ή γρύλος 2ου φύλλου     

4 Σετ κρυφού µεντεσέ 
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9.0 Υάλωση 

 

Οι υαλοπίνακες  αποτελούν ένα εξίσου σημαντικό μέρος στα κουφώματα αλουμινίου. Είναι 

προφανές ότι καλύπτουν τη μεγαλύτερη επιφάνειά τους κι έτσι η επίδραση των ιδιοτήτων τους, 

σύμφωνα με τις προδιαγραφές τους είναι καθοριστική στην ολική επίδοση του κουφώματος.  

Στην αγορά υπάρχουν διαφόρων τύπων υαλοπίνακες για κάθε ανάγκη όπως απλοί, διπλοί, 

τριπλοί και τετραπλοί. Με βάση τις ιδιότητες τους μπορούν να διαχωριστούν σε θερμομονωτικούς, 

πυρασφάλειας, ηχομονωτικούς, ασφαλείς σε κρούση, αντικλεπτικούς, αυτοκαθαριζόμενους, 

διακοσμητικούς, απορροφητικούς και αντιανακλαστικούς στη ηλιακή ακτινοβολία.     

Οι συνήθεις παράμετροι που λαμβάνονται υπόψη στη σύσταση ενός υαλοπίνακα είναι το 

πάχος, το διάκενο και το αέριο που μπορεί είναι εγκλωβισμένο μες στο διάκενο το οποίο μπορεί να 

είναι ατμοσφαιρικός αέρας ή κάποιο αέριο όπως αργό ή κρυπτό.  

Τα συστήματα με απλό μηχανισμό της EXALCO διαθέτουν μεγάλη γκάμα προφίλ συγκράτησης  

των υαλοπινάκων (πηχάκια) κουμπωτά ή με κλιπ (εικ.21). Μπορούν να δεχθούν υαλοπίνακες 

πάχους 5mm έως 20mm για τη σειρά ALBIO 101, 5mm έως 20mm για τη σειρά ALBIO 108, 17mm 

έως 38mm για τη σειρά ALBIO 109, 7mm έως 28mm για τη σειρά ALBIO 120 και 5 έως 40 mm για 

την ALBIO 705.  

 
 

Εικόνα 21  

 

Η επιλογή των προφίλ συγκράτησης των υαλοπινάκων (πηχάκια) πρέπει να γίνεται μέσω του 

τεχνικού καταλόγου του κάθε συστήματος.  

Μια σημαντική παράμετρος στη τοποθέτηση των υαλοπινάκων είναι η τοποθέτηση τάκων από 

PVC ή λάστιχο. Με το τακάρισμα επιτυγχάνεται η σωστή κατανομή του φορτίου του κάθε 

υαλοπίνακα και διατηρούνται η σωστές αποστάσεις των υαλοπινάκων από τα προφίλ. Στο 

παράρτημα 6 δίνονται οδηγίες τακαρίσματος για διάφορες τυπολογίες κουφωμάτων. 
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10. Τοποθέτηση κουφώµατος 
  

Σηµαντικός παράγοντας στη σωστή λειτουργία ενός κουφώµατος είναι η κατάλληλη 

τοποθέτηση του. Κύριος σκοπός είναι να µην δηµιουργηθούν παραµορφώσεις στην κάσα του κατά 

την συγκράτηση της επάνω στo άνοιγµα έτσι ώστε να διασφαλιστούν οι παραλληλίες των προφίλ 

και η ορθότητα των γωνιών. 

 

Οι συνήθεις µέθοδοι στερέωσης ενός κουφώµατος είναι οι εξής: 

 

 Στερέωση σε ψευτόκασα σιδήρου 

 Στερέωση σε µάρµαρο ή σε τοίχο 

 

Σε κάθε περίπτωση οι οπές πρέπει να γίνονται 20cm-25cm από τις γωνίες της κάσας και ανά 

50cm-60cm η µία από την άλλη.  

 

 Ψευτόκασες  

Όσον αφορά στις µαρµάρινες ψευτόκασες ο 

αλουµινοκατασκευαστής θα πρέπει να διασφαλίσει ότι 

ο µαρµαράς έχει τηρήσει κατά την τοποθέτηση των 

µαρµάρων τις απαιτούµενες παραλληλίες και 

ορθότητες της κατασκευής του. Για τη σωστή 

διαστασιολόγηση του ανοίγµατος ο 

αλουµινοκατασκευαστής θα πρέπει να επιθεωρήσει 

και  να λάβει υπόψη του τις όποιες αποκλίσεις 

προκύψουν κατά τη µέτρηση.  

Σε αυτή την περίπτωση προτείνεται να γίνει 

διαµπερής οπή Ø6 στην κάσα µε διαµαντοτρύπανο 

και τοποθέτηση τσιµεντόβιδας Ø7.5Χ92, η οποία θα 

διαπεράσει και το µάρµαρο έτσι ώστε να πιάσει σε 

αυτό αλλά και στο µπετό (εικ.22).  

Εάν η κάσα αλουµινίου στηριχθεί απευθείας σε τοίχο είτε σε επιφάνεια από µπετό, είτε σε 

επιφάνεια από τούβλα, καλό είναι να δίνονται µεγαλύτερες ανοχές (≥10mm), επειδή στις 

περισσότερες περιπτώσεις η τοιχοποιία δεν τηρεί παραλληλίες κατά τη διαστασιολόγηση των 

κουφωµάτων. ∆εδοµένης της προαναφερθείσας ανοχής η συγκράτηση της κάσας πρέπει να 

γίνεται µε τη χρήση τάκων οι οποίοι πρέπει να τοποθετούνται κοντά στις περιοχές όπου θα 

τοποθετηθούν βίδες. Κατόπιν το κενό που υπάρχει µεταξύ κάσας και τοιχοποιίας θα πρέπει να 

γεµίζεται µε αφρό πολυουρεθάνης. Για τη σωστή µόνωση µε πολυουρεθάνη θα πρέπει πριν τη 

χρήση της να καθαρίζονται µε νερό οι επιφάνειες µε τις οποίες θα έρθει σε επαφή έτσι ώστε να 
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αποµακρύνονται οι οποιεσδήποτε σκόνες. Κατόπιν, αρµόστοκος σιλικόνης πρέπει να τοποθετείται 

για τέλειο φινίρισµα και στεγάνωση.      

Για τις µεταλλικές ψευτόκασες οι οποίες 

τοποθετούνται από τον αλουµινοκατασκευαστή είναι 

απαραίτητο να γίνουν κάποιες επισηµάνσεις.   

Στην ορθή τοποθέτηση της ψευτόκασας βασίζεται 

και η βέλτιστη λειτουργία του κουφώµατος. Άρα η 

ψευτόκασα θα πρέπει να διατηρεί τις παραλληλίες του 

ανοίγµατος έτσι ώστε να διευκολύνεται η γρήγορη και 

οµαλή τοποθέτηση της κάσας αλουµινίου σε αυτή. Η 

µεταλλική ψευτόκασα τοποθετείται στον τοίχο µε τη 

βοήθεια συγκολληµένων µεταλλικών λαµών. Συνήθως 

αυτόµατο καρφωτικό εργαλείο χρησιµοποιείται για τη 

στερέωση τους µε καρφιά.    

Για να τοποθετηθεί η κάσα αλουµινίου στην 

ψευτόκασα, η ψευτόκασα θα πρέπει να είναι ήδη 

περιµετρικά σοβατισµένη όπως φαίνεται και στην 

εικόνα 23. Αρµόστοκος σιλικόνης ή απλή σιλικόνη πρέπει να χρησιµοποιείται για την πλήρη 

στεγάνωση των αρµών µεταξύ ψευτόκασας και κάσας αλουµινίου.     

Για τη στερέωση της κάσας αλουµινίου στην ψευτόκασα προτείνεται να γίνονται οπές µε Ø3.5 

και τοποθέτησης βίδας Ø4.2Χ50. 

Για να διασφαλιστεί στις παραπάνω περιπτώσεις η σίγουρη προσαρµογή της κάσας 

αλουµινίου στην ψευτόκασα ο αλουµινοκατασκευαστής θα πρέπει να δίνει ανοχές 4mm-5mm από 

τις πραγµατικές µετρήσεις του εκτός της περίπτωσης τοποθέτησης κάσας αλουµινίου σε τοίχο 

όπου θα πρέπει να δίνονται ανοχές 10mm όπως αναφέρθηκε παραπάνω.   

Τέλος είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι οι βίδες πρέπει να είναι επικαλυµµένες µε 

ψευδαργύρωση (γαλβανιζέ) για προστασία κατά της διάβρωσης λόγω επαφής διαφορετικών 

υλικών και ιδιαίτερα σε περιοχές που η ατµόσφαιρα περιέχει υψηλές ποσότητες αλάτων 

προτείνεται η χρήση ανοξείδωτων. 
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11.  Συντήρηση κουφώµατος 
 

Με τον όρο καθαρισµός-συντήρηση των κουφωµάτων αλουµινίου δεν εννοούµε απλά την 

επέµβασή µας στην αποµάκρυνση των ρύπων από τις µεταλλικές επιφάνειες. Αντίθετα, 

επεκτεινόµαστε και στα υπόλοιπα στοιχεία από τα οποία αποτελείται το σύστηµα, όπως: 

 µεταλλικά εξαρτήµατα (σπανιολέτες, µεντεσέδες, βίδες.) 

 µηχανισµοί από πλαστικό και µέταλλο, λάστιχα, τζάµια κ.λ.π. 

 

Ο καθαρισµός των συστηµάτων αλουµινίου εξαρτάται άµεσα από τη γεωγραφική θέση στην 

οποία βρίσκεται το κτίριο εφόσον καθορίζει τις περιβαλλοντικές συνθήκες στις οποίες η κατασκευή 

καλείται να αντεπεξέλθει λειτουργικά. Θα πρέπει δε, να πραγµατοποιείται για πρώτη φορά 
αµέσως µετά την τοποθέτησή τους στην οικοδοµή. 

Γενικότερα, η διαδικασία καθαρισµού θα πρέπει να ξεκινά στο τέλος της περιόδου κατά 
την οποία παρατηρείται µέγιστη συγκέντρωση των χλωριδίων στην ατµόσφαιρα. Όσον 
αφορά στις παραθαλάσσιες περιοχές αυτό συµβαίνει κατά τους χειµερινούς µήνες οπότε η 
έναρξή της θα πρέπει να τοποθετείται το Μάρτιο και να ακολουθεί τους κανόνες του 
παρακάτω πίνακα: 
 

Τοποθεσία Εφαρµογής  
 

Χαρακτηριστικά 
Περιβαλλοντικών 

Συνθηκών 

Συχνότητα 
Καθαρισµού ανά 

Έτος 

*Θαλάσσιες περιοχές σε 
απόσταση έως και 1.500m 
από τη θάλασσα, 
*Αστικά κέντρα µε έντονο 
κυκλοφοριακό, 
*Περιοχές βιοµηχανικών 
µονάδων 

*Υψηλός βαθµός υγρασίας 
*Υψηλή περιεκτικότητα 
χλωριδίων και 
άλλων διαβρωτικών 
ρύπων (ίχνη 
µετάλλων-άνθρακα, 
οξείδια θείου- 
αζώτου.) στην ατµόσφαιρα

4 έως 12 φορές 

*Θαλάσσιες περιοχές σε 
απόσταση µεγαλύτερη 
των 
1.500m από τη θάλασσα, 
*Αστικά κέντρα µε 
κανονικό 
κυκλοφοριακό, 
*Περιοχές περιορισµένων 
βιοµηχανικών µονάδων 

*Μικρός βαθµός υγρασίας 
*Μικρή περιεκτικότητα 
χλωριδίων και 
άλλων διαβρωτικών 
ρύπων στην 
ατµόσφαιρα 

2 έως 3 φορές 

*Περιοχές µε ξηρό κλίµα 
και καθαρή ατµόσφαιρα 

*Ελάχιστη περιεκτικότητα 
χλωριδίων 
και άλλων διαβρωτικών 
ρύπων στην 
ατµόσφαιρα 

1 φορά 
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Έχοντας λοιπόν καθορίσει το πρόγραµµα καθαρισµού-συντήρησης των κουφωµάτων βάσει 
της τοποθεσίας εφαρµογής τους, παρουσιάζουµε στη συνέχεια τις βασικές οδηγίες που πρέπει να 

ακολουθηθούν προκειµένου να µειωθεί ο κίνδυνος εµφάνισης διάβρωσης στο σύστηµα που θα έχει 

σαν αποτέλεσµα την υποβάθµιση της αισθητικής και της λειτουργικότητάς του. 
 
1. Προετοιµασία των επιφανειών 

Η καθαριότητα θα πρέπει να ξεκινάει πάντα από το άνω τµήµα του κουφώµατος και να 

καταλήγει στη βάση. 

Αρχικά, χρησιµοποιώντας µια βούρτσα µε νάιλον ίνες, αφαιρούµε το χώµα και τη σκόνη που 

έχει επικαθίσει στα συνθετικά στοιχεία του συστήµατος και στη συνέχεια στις µεταλλικές 

επιφάνειες. 

Όσον αφορά στα επιµέρους στοιχεία ενός κουφώµατος (µεταλλικά-πλαστικά εξαρτήµατα, 

µηχανισµοί, λάστιχα κ.λ.π.) επειδή συνήθως βρίσκονται σε δυσπρόσιτα σηµεία, ενώ παράλληλα το 

σχήµα τους λόγω κατασκευής είναι σύνθετο, καλό θα ήταν να γίνεται πιο σχολαστικά ο καθαρισµός 

τους, ώστε να µην παραµένουν κατάλοιπα τα οποία µε τον καιρό θα αποτελέσουν εστίες 

απορρόφησης υγρασίας και ρύπων. 

 

2. Καθαρισµός µεταλλικών-πλαστικών στοιχείων κουφώµατος 
Τα µέρη του κουφώµατος από ανοξείδωτο χάλυβα (βίδες, γωνίες συνδέσεως, µεντεσέδες 

κ.λ.π.), καθώς και αυτά που κατασκευάζονται από πλαστικό (σύρτες για πατζούρια, τάπες για 

µπινί, τάπες για νεροχύτες κ.λ.π.), δεν διατρέχουν ιδιαίτερο κίνδυνο από διάβρωση. Παρόλα αυτά, 

θα πρέπει να επιτελείται ο καθαρισµός τους για το λόγο ότι αποτελούν σηµεία συγκέντρωσης 

σηµαντικών ρύπων όπως χλωριούχα άλατα, άλατα ασβεστίου, κόκκοι άµµου κ.α. 

Η παρουσία αυτών των ρύπων προκαλεί την εµφάνιση διάβρωσης στην περιοχή τοποθέτησής 

τους. Για τον παραπάνω λόγο, κατά τον καθαρισµό πρέπει να χρησιµοποιείται υδατικό διάλυµα 

υγρού σαπουνιού µε ουδέτερο PH (από 5 έως 8) και εφαρµόζεται µε µαλακό, καθαρό πανί. 

Τέλος πρέπει να ξεπλένονται οι επιφάνειες µε καθαρό νερό, θερµοκρασίας περιβάλλοντος (15-

20°C) και να στεγνώνονται µε επιµέλεια. 

 

3. Καθαρισµός στοιχείων στεγανοποίησης (λάστιχα) 
Η έλλειψη συντήρησης αυτών των υλικών οδηγεί, λόγω της εναπόθεσης ρύπων, στη βαθµιαία 

υποβάθµιση των χηµικών και φυσικών τους ιδιοτήτων και κατ’ επέκταση στην αποσύνθεσή τους. 

Έτσι λοιπόν, δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν στο έργο τους το οποίο είναι η στεγανοποίηση 

του συστήµατος έναντι των µεταβολών των καιρικών συνθηκών. Και σε αυτή την περίπτωση 

εφαρµόζεται η διαδικασία που αναφέρθηκε παραπάνω. 

Προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην αποφυγή χρήσης µέσων που µπορούν να επιφέρουν 

εκδορές στην επιφάνειά τους (π.χ. σκληρές βούρτσες). 
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4. Καθαρισµός ανοδιωµένων προφίλ αλουµινίου 
Για τον καθαρισµό των ανοδιωµένων προφίλ απαιτείται η χρήση του προαναφερθέντος 

υδατικού διαλύµατος υγρού σαπουνιού µε ουδέτερο PH (από 5 έως 8) και η εφαρµογή µε µαλακό, 

καθαρό πανί. Πρέπει να ξεπλένονται οι επιφάνειες µε καθαρό νερό, θερµοκρασίας περιβάλλοντος 

(15-20°C) και να στεγνώνονται µε επιµέλεια. 

∆εν πρέπει να χρησιµοποιούνται συστήµατα εκτόξευσης µε πίεση υγρών απορρυπαντικών, 

καθώς και καθαριστικά µέσα τα οποία µπορούν να προκαλέσουν εκδορές, όπως για παράδειγµα 

σκληρές βούρτσες, σύρµα κ.λ.π. Οι εκδορές είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσουν στην εκδήλωση 

διάβρωσης στα σηµεία δηµιουργίας τους (ισχύει και στην περίπτωση των βαµµένων προφίλ 

αλουµινίου). 

 

5. Καθαρισµός βαµµένων προφίλ αλουµινίου 
Ο καθαρισµός τους πραγµατοποιείται όπως και στα ανοδιωµένα προφίλ. Προσοχή θα πρέπει 

να δίνεται στο να ακολουθείται η παραπάνω διαδικασία κατά τις ώρες της ηµέρας που το κούφωµα 

δεν το ¨βλέπει¨ ο ήλιος. Θα πρέπει να αποµακρύνονται οικοδοµικά υλικά, όπως τσιµέντο, γύψος, 

ασβέστης που έχουν προσκολληθεί, λόγω της διαβρωτικής δράσης τους.  

∆εν πρέπει να χρησιµοποιούνται µη εγκεκριµένα σελοτέϊπ διότι η παρατεταµένη έκθεσή τους 

στον ήλιο θα δηµιουργήσει προβλήµατα στη βαφή. Εάν είναι απαραίτητη η χρήση τους, να µην 

παραµείνουν πάνω στο κούφωµα για περισσότερο από δύο (2) ηµέρες. 

 
6. Καθαρισµός υαλοπινάκων (τζαµιών) 

Ο καθαρισµός της εσωτερικής και εξωτερικής όψης των υαλοπινάκων µπορεί να 

πραγµατοποιηθεί µε τη βοήθεια ενός µαλακού, καθαρού πανιού που δεν αφήνει χνούδι ή καλύτερα 

µε ένα ταφ και διαδεδοµένα απορρυπαντικά της αγοράς µε ουδέτερο PH για το σκοπό αυτό. 

Ως εναλλακτική λύση προτείνεται διάλυµα 10% Ξύδι και 90% Νερό. Οι επιφάνειες πρέπει να 

στεγνώνονται  µε µαλακό, καθαρό πανί. 

Για να αφαιρεθούν σηµάδια από λίπη, γράσο, λάδι, σελοτέϊπ, µπογιά, ή πλαστικό που ήρθε σε 

επαφή µε το τζάµι, πρέπει να εφαρµόζεται τοπικά ένα διαλυτικό, όπως το ασετόν, µε ένα καθαρό, 

στεγνό πανί ή πετσέτα. Εφόσον αποµακρυνθούν, ακολουθείται η παραπάνω διαδικασία για την 

ολοκλήρωση του καθαρισµού. 

Οι υαλοπίνακες ειδικού τύπου οφείλουν να καθαρίζονται σύµφωνα µε τις οδηγίες της 

βιοµηχανίας παραγωγής τους. 

 

7. Λίπανση κινητών µεταλλικών εξαρτηµάτων-µηχανισµών 
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Σε αυτή την κατηγορία υπάγονται οι µεντεσέδες, τα ψαλίδια ανάκλισης, οι σπανιολέτες κ.λπ. και 

γενικά κάθε µεταλλικός µηχανισµός ο οποίος απαιτεί λίπανση για την απρόσκοπτη λειτουργία του. 

Στην περίπτωση αυτή χρησιµοποιούµε ένα από τα λιπαντικά που κυκλοφορούν στην αγορά µε 

βάση τη σιλικόνη σε µορφή σπρέι. 
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Τα ρουλεµάν καθώς και οι κλειδαριές θα πρέπει να λιπαίνονται µε ανάλογο λιπαντικό (σε 

µορφή σπρέι) για το σκοπό αυτό. Μετά την εφαρµογή του λιπαντικού µέσου, πρέπει να καθαρίζεται 

η περίσσεια του λαδιού. 
Στα συρόµενα κουφώµατα δεν λιπαίνονται οι ράγες αλλά τα ρουλεµάν από τα οποία 

αποτελούνται τα ράουλα. 
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Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, καθώς και το γεγονός ότι οποιοδήποτε περιβάλλον επιδρά 

µε ήπιο ή έντονο τρόπο σε µια µεταλλική κατασκευή, µπορεί να γίνει κατανοητό ότι η διάβρωση 

είναι ένα φαινόµενο το οποίο έχει καθοριστικό ρόλο στη διάρκεια ζωής ενός κουφώµατος 

αλουµινίου. ∆εν µπορεί να ανασταλεί η ανάπτυξή του παρά µόνο να επιβραδυνθεί. Ο µόνος 

τρόπος για να πραγµατοποιηθεί, είναι µέσω του επιµελούς καθαρισµού-συντήρησής του. Έτσι 

λοιπόν, θα κατασταθεί το σύστηµα ικανό να αντεπεξέλθει µε µεγαλύτερη επιτυχία στη φυσική 

γήρανσή του.  



Παράρτηµα 1. Πρεσσαριστές γωνίες σύνδεσης κάσας 

 

Γωνίες γωνιάστρας ανα σύστηµα 
ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΕΣ 

ΓΩΝΙΕΣ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ 
ΚΑΣΑΣ Albio 101 Albio 108 Albio 109 Albio 120 Albio 705 

101-001 101-071     

101-108 101-071     

101-109 101-071     

101-002 101-071     

101-002Α 101-071     

101-003 101-071     

101-003Α 101-071     

101-004 101-071     

101-005 101-071     

101-117 101-071     

101-007Α 101-071     

101-008 101-071     

101-008Α 101-071     

101-009 101-071     

101-010 101-071     

101-126 101-071     

101-011 101-071     

101-012 101-071     

108-002  101-071    

108-052  109-030    

108-030  101-072    

108-035  108008    

108-005  101-071    

108-031  
101-071 

219 
   

108-059  101-072    

108-004  101-071    

108-044  101-071    

109-02   
109-002 

219 
  

109-41   
109-002 

219 
  

Κ
ω
δι
κό

ς 
π
ρο

φ
ίλ

 φ
ύλ
λο
υ 

109-39   
109-002 
109-007 

  

                                                                                                                                            



109-44   
109-002 

219 
  

109-46   
109-002 

219 
  

109-85   109-009   

109-79   
109-002 

109-038 
  

109-43   
219 
219 

  

109-51   
219 
219 

  

109-04   
219 

219 
  

120-43    
120-043 
120-042 

 

7051     101-071 

7078     101-071 

7052     101-071 

7077     101-071 

7052Α     101-072 

7053     101-071 

7054     101-071 

7055     101-072 

 

                                                                                                             



Παράρτηµα 2. Πρεσσαριστές γωνίες σύνδεσης φύλλου 

 

Γωνίες γωνιάστρας ανα σύστηµα ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΕΣ ΓΩΝΙΕΣ 
ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΦΥΛΛΟΥ Albio 101 Albio 108 Albio 109 Albio 120 Albio 705 

101-014 101-072     

101-015 
101-075 
101-072 

    

101-015A 
101-075 
101-072 

    

101-016 101-072     

101-017 101-074     

101-018 101-074     

101-019 101-074     

101-020 101-075     

101-023 101-075     

101-024 101-075     

101-026 101-075     

101-026Β 101-075     

101-027 101-075     

101-102 101-072     

101-103 101-072     

101-105 101-075     

101-106 101-075     

101-111 101-072     

101-112 101-072     

101-113 101-075     

101-114 101-075     

101-115 101-075     

101-124 101-072     

101-125 101-075     

101-131 101-075     

101-127 101-072     

101-128 101-072     

108-011  108008    

108-037  108008    

108-010  108007    

108-036  108007    

108-009  101-075    

Κ
ω
δι
κό

ς 
π
ρο

φ
ίλ

 φ
ύλ
λο
υ 

108-015  101-075    

                                                                                                             



108-045  108008    

109-09   
109-013 
109-008 

  

109-12   
109-009 

109-011 
  

109-15   
109-015 

109-014 
  

109-86   
109-009 
109-014 

  

109-66   
109-009 
109-011 

  

109-49   
109-008 

109-013 
  

109-10   
109-013 
109-008 

  

109-13   
109-013 
109-011 

  

109-16   
109-015 

109-014 
  

109-06   
109-009 

109-011 
  

120-08    
120-008 
120-007 

 

120-28    
120-008 
109-027 

 

7056     
101-072 

101-075 

7056A     
101-072 
101-075 

7058     
101-075 
101-073 

7058A     
101-075 

101-075 

7057     101-072 

7059     101-075 

 7060     
101-074 
101-072 

 7060Α     
101-074 

101-072 

 7061     101-074 

 

                                                                                                             



Παράρτηµα 3. Μηχανικές γωνίες σύνδεσης φύλλου 

 

Μηχανικές γωνίες ανα σύστηµα ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ  ΓΩΝΙΕΣ 
ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΦΥΛΛΟΥ Albio 101 Albio 108 Albio 109 Albio 120 Albio 705 

101-014 4005     

101-015 4005     

101-015A 4005     

101-016 4005     

101-017 4008     

101-018 4008     

101-019 4008     

101-020 4059     

101-023 4059     

101-024 4059     

101-026 4059     

101-026Β 4059     

101-027 4059     

101-102 4005     

101-103 4005     

101-105 4059     

101-106 4059     

101-111 4005     

101-112 4005     

101-113 4059     

101-114 4059     

101-115 4059     

101-124 4005     

101-125 4059     

101-131 4059     

101-127 4005     

101-128 4005     

108-025  219    

108-011  108008    

108-037  108008    

108-010  108007    

108-036  108007    

108-038  108007    

108-017  108008    

Κ
ω
δι
κό

ς 
π
ρο

φ
ίλ

 φ
ύλ
λο
υ 

108-009  108008    

                                                                                                             



108-015  108008    

108-045  108008    

109-09   
109-013 
109-008 

  

109-12   
109-009 
109-011 

  

109-15   
109-015 

109-014 
  

109-86   
109-009 

109-014 
  

109-66   
109-009 
109-011 

  

109-49   
109-008 

109-013 
  

109-10   
109-013 

109-008 
  

109-13   
109-013 
109-011 

  

109-16   
109-015 
109-014 

  

7056     5000 

7056A     5000 

7058     5034 

7058A     5034 

7057     5000 

7059     5034 

7060     5022 

7060Α     5022 

7061     5022 
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