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Totul simplu - această parte a promisiunii Numele mărcii este compus din culoarea Produsele  marca proprie  greenteQ ne 

de marca VBH o subliniem cu marca pro- firmei noastre,cel VERDE,termenul tehnica asigură independenţa in piaţă.

prie greenteQ. Cu greenteQ oferim un sor- şi Q care reprezintă exigenţa calităţii noa-
In paginile următoare vă prezentăm  gama 

timent larg de produse care se disting prin stre.Sortimentul  greenteQ completează 
de produse greenteQ  atent selectate  pen-

inalta calitate,un raport bun de programul nostru anterior de produse de 
tru montajul de ferestre. Printre altele, ace-

preţ/prestanţă, caracterizată prin inalta cali- mărci puternice pe care ne bazăm mai 
astea includ elemente de fixare pentru pro-

tate şi un raport  excelent  de preţ - departe şi-l perfecţionam judicios.
ducția de ferestre  și etanșare între cone-

performanţă. 
xiunile structurale și rama ferestrei.

greenteQ – 
puternica marcă proprie VBH.
Calitate superioară. Raport excelent preţ- calitate.
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Pentru a preveni deteriorarea în zona de legătură, montajul  ferestrelor și a ușilor exterioare, în zidul clădirii trebuie să 
fie atent planificat.

Proiectarea  profesională a elementelor de 
legătură, adică proiectarea  geometriei 
îmbinării, montarea, izolația și etanșarea  
sunt  elemente  foarte importante în 
montajul profesional . Montajul adecvat al 
ferestrei  trebuie să respecte toate aceste  
cerințe , inclusiv o conexiune perfectă care 
influenţează  pe deplin calitatea 
montajului.

Umiditatea și temperatura din interiorul unei case este adesea mai mare decât în afară.Tehnica  momentană a 
construcţiilor  cere o izpolare tot mai etanşă, ermetica fapt care  creşte riscul apariţiei  mucegaiului şi condensului. 
Aerul cu  densitate mare de umiditate poate pătrunde in articulațiile  slab sigilate  la ferestre precum si  între rama 
ferestrei și perete. Ca urmare, aerul cald se răcește și precipită sub condensare în zonele comune și pe zonele reci 
ale profilului și peretele interior. Efectul prelungit de condensare poate duce la deteriorarea suprafețelor, 
construcțiilor și a peretelui exterior. Apa condensată nu se poate evapora iar prezența permanentă a umezelei 
dăuneaza  zidariei.Riscul formarii ciupecii de mucegai la aceste  construcții  este foarte mare. Pe de altă parte, 
etanșarea  insuficientă poate lăsa aerul din interior să se strecoare afară nestingherit, ceea ce duce inevitabil  la o 
pierdere de energie.

Acest lucru poate fi prevenit prin intermediul montajului profesional de inaltă calitate,conform cu noile cerinţe tehnice. 
Vă rugăm să consultați secțiunea 6 din EnEV (Legea germană de economii energetice 2009, punctul 2), precum și 
"Linii directoare pentru planificarea și executarea de montaj" al RAL-Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren eV.

Calitatea ferestrelor depinde
de execuţia montajului.
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Instrucțiunile de utilizare, service și detaliile despre produs, precum și alte informații tehnice pentru produsele greenteQ sunt orientări generale. Acestea servesc doar pentru a descrie proprietățile 
și caracteristicile de performanță ale produselor și nu constituie o garanție conform secțiunii 443 din BGB (Codul civil german). Având în vedere varietatea de posibile aplicații, îi revine sarcina 
utilizatorului de  a testa dacă este sau nu produsul potrivit pentru aplicația dorită. Sfaturile  si aplicatiile tehnice furnizate de noi verbal, în scris sau prin intermediul testelor sunt  doar pentru 
informarea dumneavoastră și nu are  caracter obligatoriu. Nu ne asumam responsabilitatea pentru greșeli sau erori de tipărire.



Izolarea 

Doriţi să aflaţi mai mult despre sortiment ?
Din catalogul de Montaj al VBH.
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Sursa: ift Rosenheim
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Reprezentare schematică a acțiunilor cu privire la montajul ferestrei



Ferestrele contribuie la o reducere cu 20% până la 25 % a consumului Conexiunile interioare trebuie să fie etanșe , în timp ce conexiunile 
de energie . Aici joacă un rol important atât execuţia montajului cât şi al exterioare trebuie să protejeze împotriva ploii de scurgere. Cele trei 
imbinărilor cât mai  corecte ,  cât şi izolarea profesională care să asigure straturi trebuie să îndeplinească funcția lor, fără a interfera  sau 
confortul termic de durată . Golul  dintre ferastră si structura clădirii neutraliza funcția celorlaltor straturi .
funcţionând ca un element  comun  de legătură, afectează consumul de 
energie și izolarea clădirii. Izolarea corectă a ferestrelor este la fel de Etanșarea corespunzătoare implică interacțiunea  straturilor de 
importantă în clădirile  noi cât şi la cele vechi. etanșare externe , medii și interne . Prin urmare, toate cele trei straturi 

trebuie să fie considerate ca un sistem întreg și trebuie să fie deja luate 
Ca şi element de legătură intre fereastră şi  zidărie, trebuie să în considerare în faza de planificare. O atenție specială trebuie 
îndeplinească multiple funcții . Etanșarea  ferestrei , ar trebui să adăugată  întotdeauna pentru următoarele etape :
funcţioneze întotdeauna în conformitate cu principiul : " mai multă 
etanșare  în interior decât în afară " ( a se vedea " Orientări pentru • Instalarea și montarea elementului
planificarea și executarea montajului  ferestrelor și ușilor casei " , pagina 
32 ). • Completarea spațiul gol cu material izolant în cea mai mare măsură 

posibilă
Etanșeitatea și protecția împotriva ploii  trebuie să fie atent planificată . 
Având in vedere cerințele crescute la  proiectarea zidariei , ferestrelor și • Sigilarea articulațiilor spațiului interior și exterior cu sisteme de 
obloanelor  trebuiesc  luate în considerare mai multe aspecte . etanșare adecvate

Izolarea în jurul ferestrei

Stratul exterior - strat de protecție împotriva
intemperiilor vremii

Etanșare in 3 straturi

Acesta este conceput pentru a proteja împotriva 
ploii de scurgere și este deschisă la difuzie. 
Acesta previne pătrunderea umezelii și a apei în 
zidărie. Umiditatea din zidărie poate fi drenat către 
exterior prin acest strat într-un mod controlat.

În cazul anterior ,în care trei produse distincte ar fi 
fost nevoie, acum doar unul este de ajuns. Prin 
construcția sa specială, Banda VARIO 3 greenteQ 
combină funcțiile  celeor  trei straturi de etanșare. 
La exterior, modelul Vario 3 Bandă greenteQ 
asigură protecție împotriva ploii de scurgere, 
oferind rezistenţă la ploaia de scurgere la presiuni 
de până la 600 Pa. Stratul de mijloc prevede 
izolare termică și fonică. La interior, banda este 
etanș și opreşte difuzarea umezelii.

Content
• Prezentare produs: Izolaţie
• Situații de instalare
• Explicații tehnice

3-Straturi

Stratul intern - interior si climatul exterior

Izolarea internă trebuie să fie proiectată pentru a fi 
etanș și difuzia-infuzia să fie oprită, deoarece 
servește ca o barieră între clima din interior și 
exterior . Aceasta asigură faptul ca aerul cald, 
umed din interior să nu poată pătrunde în zona 
articulațiilor și condensarea să nu se formeze în 
zona de contact.

INTERIOR

Stratul de mijloc - strat functional

Stratul de mijloc are proprietăți termice și fonice de 
protecție. În zidăria monolit,  asigură o protecție 
termică și fonică pentru stratul funcțional in  
comun cu izolația. La montarea și încărcarea 
ferestrei este aplicat în acest punct și transferă 
toate sarcinile statice și dinamice ale structurii.

MIJLOC

EXTEROR
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PREZENTARE PRODUSE DE IZOLAŢIE

Izolaţie
Montaj professional cu greenteQ
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- Rezistent la ploi torenţiale de ≥ 300 Pa
- Material de construcţie de clasa B2

greenteQ Bandă izolatoare 300

- Utilizat la izolarea ferestrelor
- Aderenţă ridicată

greenteQ FA-Silikon Alcoxy

- Izolare termică şi fonică până la 60 dB
- Rezistenţa termică intre -40°C to +100°C

greenteQ 1K Spumă pt. pistol
B2 750ml

greenteQ Folie izolatoare
pt. exterior

greenteQ coardă izolaţie

greenteQ Folie interioară

greenteQ 1K Spumă pt. pistol XXL
B2 500ml

- Rezistent la ploi torenţiale de ≥ 600 Pa
- Material de construcţie de clasa B1

greenteQ Bandă izolatoare 600

greenteQ FA-Silikon Oxy

greenteQ A-Acryl

- Material de construcţie de clasa B1
- Greu inflamabil

greenteQ 1K Spumă pt. pistol
rezistent la foc B1 750ml

- Rezistent la ploi torenţiale de
  ≥ 600 Pa
- Elastic şi poate fi tencuit

- Vliesfolienkombination
- Combinaţie plasă -folie
- Valori S  variabiled

greenteQ Folie izolatoare DUO

- Nu lasă penetrarea condensului
- Elastic şi tencuibil

- Utilizat la izolarea ferestrelor
- Rezistenţă ridicată

- Utilizat la izolarea internă
- Este lavabil

- Combinaţie plasă+ folie
- Valori S  variabiled

greenteQ Folie DUO

- Extraexpandabilă (40-45 litri de spumă expandată)
- Poate fi folosit peste -5°C ( temperatura ambientului) 

- Extraexpandabilă (53 litri de spumă expandată)
- Poate fi folosit peste -5°C ( temperatura ambientului) 

greenteQ 1K Spuma de iarna
B2 750ml

greenteQ adeziv folie

- stabilitate UV pentru 6 luni
- 6 25% deformaţie totală

greenteQ coardă izolaţie

greenteQ adeziv folie

- stabilitate UV pentru 6 luni
- 6 25% deformaţie totală

3-Straturi

INTERIOR

MIJLOC

EXTEROR
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- Rezistent la ploi torenţiale de ≥ 600 Pa
- Material de construcţie de clasa B1

greenteQ VARIO 3

- Rezistent la ploi torenţiale de ≥ 300 Pa
- Material de construcţie de clasa B2

greenteQ VARIO SBA

Izolaţie ridicată in caz de ploaie şi furtună

Economisire energie la montaj corect

Uscare optimă

Etanşare 3 dimensională dintr-un pas

Costuri minime ,durata montajului fiind min.

Aşa alegeţi produsul corect

Sistemul de culoare greenteQ vă ghidează:
În următoarele pagini, puteți găsi rapid și ușor produsul potrivit pentru situația dvs. de instalare, respectiv pt. nivelul 
corespunzător.

Situațiile de instalare folosite în 
paginile următoare sunt descrise 
schematic.

Vă rugăm să respectați liniile 
directoare la prelucrarea produselor 
greenteQ.

Informații suplimentare despre gama 
noastră de produse, precum și 
articole asociate / listele de coduri de 
bare pot fi găsite la 
www.greenteQ.info

3-Straturi

3-Straturi

3-Straturi

INTERIOR

INTERIOR

MIJLOC

MIJLOC

EXTEROR

EXTEROR



SITUAȚII DE INSTALARE SCHEMATICE

Izolaţie
Montaj profesional cu greenteQ
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Montarea pervazelor din lateralMontarea pervazelor sub toc

greenteQ VARIO 3 Bandă
izolatoare

greenteQ 1K Spumă pt.
pistol

greenteQ Folie
exterioară
(cu adeziv folie)

greenteQ Folie DUO
(cu adeziv folie)

/

greenteQ Folie
interioară
(cu adeziv folie)

greenteQ Folie DUO
(cu adeziv folie)

/

CONSTRUCŢII NOI
Perete monolitic
    Varianta 1

3-Straturi

3-Straturi

3-Straturi

INTERIOR

INTERIOR

INTERIOR

MIJLOC

MIJLOC

MIJLOC

EXTEROR

EXTEROR

EXTEROR
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Montarea pervazelor din lateralMontarea pervazelor sub toc

CONSTRUCŢII NOI
Perete monolitic
    Varianta 2

greenteQ 1K Spumă pt.
pistol

greenteQ Folie
exterioară
(cu adeziv folie)

greenteQ Folie DUO
(cu adeziv folie)

/

greenteQ Folie
interioară
(cu adeziv folie)

greenteQ Folie DUO
(cu adeziv folie)

/

INTERIOR

INTERIOR

INTERIOR

INTERIOR

MIJLOC

MIJLOC

MIJLOC

MIJLOC

EXTEROR

EXTEROR

EXTEROR

EXTEROR

EXTEROR
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greenteQ Bandă izolatoare
300/600

greenteQ 1K Spumă pt.
pistol

greenteQ Folie
interioară
(cu adeziv folie)

greenteQ Folie DUO
(cu adeziv folie)

/

INTERIOR

INTERIOR

INTERIOR

INTERIOR

INTERIOR

MIJLOC

MIJLOC

MIJLOC

MIJLOC

MIJLOC

EXTEROR

EXTEROR

EXTEROR

EXTEROR

EXTEROR

Izolaţie
Montaj profesional cu greenteQ

SITUAȚII DE INSTALARE SCHEMATICE

CONSTRUCŢII NOI
Perete monolitic
    Varianta 3

Montarea pervazelor din lateralMontarea pervazelor sub toc
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CONSTRUCŢII NOI
Perete monolitic
    Varianta 4

greenteQ 1K Spumă pt.
pistol

INNEN

MITTE

AUSSEN

greenteQ Silikon/AcrylgreenteQ coardă
izolaţie

greenteQ Folie
exterioară
(cu adeziv folie)

greenteQ Folie DUO
(cu adeziv folie)

/

greenteQ Bandă izolatoare
300/600

Montarea pervazelor din lateralMontarea pervazelor sub toc

greenteQ Folie
interioară
(cu adeziv folie)

greenteQ Folie DUO
(cu adeziv folie)

/

INTERIOR

INTERIOR

INTERIOR

INTERIOR

MIJLOC

MIJLOC

MIJLOC

MIJLOC

EXTEROR

EXTEROR

EXTEROR

EXTEROR

EXTEROR
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CONSTRUCŢII VECHI
Perete tampon
    Varianta 1

Izolaţie
Montaj profesional cu greenteQ

SITUAȚII DE INSTALARE SCHEMATICE

Montarea pervazelor din lateralMontarea pervazelor sub toc

greenteQ 1K Spumă pt.
pistol

greenteQ Folie
exterioară
(cu adeziv folie)

greenteQ Folie DUO
(cu adeziv folie)

/

greenteQ Bandă izolatoare
300/600

greenteQ Folie
interioară
(cu adeziv folie)

greenteQ Folie DUO
(cu adeziv folie)

/

INTERIOR

INTERIOR

INTERIOR

INTERIOR

INTERIOR

MIJLOC

MIJLOC

MIJLOC

MIJLOC

MIJLOC

EXTEROR

EXTEROR

EXTEROR

EXTEROR

EXTEROR
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CONSTRUCŢII VECHI
Perete tampon
    Varianta 2

greenteQ 1K Spumă pt.
pistol

greenteQ Silikon/AcrylgreenteQ coardă
izolaţie

greenteQ Folie
exterioară
(cu adeziv folie)

greenteQ Folie DUO
(cu adeziv folie)

/

greenteQ Bandă izolatoare
300/600

Montarea pervazelor din lateralMontarea pervazelor sub toc

greenteQ Folie
interioară
(cu adeziv folie)

greenteQ Folie DUO
(cu adeziv folie)

/

INTERIOR

INTERIOR INTERIOR

INTERIOR

INTERIOR

INTERIOR

MIJLOC

MIJLOC

MIJLOC

MIJLOC

MIJLOC

EXTEROR

EXTEROR

EXTEROR

EXTEROR

EXTEROR
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Montarea pervazelor din lateralMontarea pervazelor sub toc

greenteQ VARIO 3 Bandă
izolatoare

greenteQ 1K Spumă pt.
pistol

greenteQ Folie
exterioară
(cu adeziv folie)

greenteQ Folie DUO
(cu adeziv folie)

/

greenteQ Folie
interioară
(cu adeziv folie)

greenteQ Folie DUO
(cu adeziv folie)

/

3-Straturi

3-Straturi

3-Straturi

INTERIOR

INTERIOR

INTERIOR

MIJLOC

MIJLOC

MIJLOC

EXTEROR

EXTEROR

EXTEROR

CONSTRUCŢII NOI ŞI VECHI
Perete tampon
    Varianta 1

Izolaţie
Montaj profesional cu greenteQ
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CONSTRUCŢII NOI ŞI VECHI
Perete tampon
    Varianta 2

Montarea pervazelor din lateralMontarea pervazelor sub toc

greenteQ 1K Spumă pt.
pistol

greenteQ Folie
exterioară
(cu adeziv folie)

greenteQ Folie DUO
(cu adeziv folie)

/

greenteQ Folie
interioară
(cu adeziv folie)

greenteQ Folie DUO
(cu adeziv folie)

/

INTERIOR

INTERIOR

INTERIOR

INTERIOR

INTERIOR

MIJLOC

MIJLOC

MIJLOC

MIJLOC

MIJLOC

EXTEROR

EXTEROR

EXTEROR

EXTEROR

EXTEROR
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CONSTRUCŢII NOI ŞI VECHI
Perete tampon
    Varianta 3

Izolaţie
Montaj profesional cu greenteQ

Montarea pervazelor din lateralMontarea pervazelor sub toc

greenteQ 1K Spumă pt.
pistol

greenteQ Folie
exterioară
(cu adeziv folie)

greenteQ Folie DUO
(cu adeziv folie)

/

greenteQ Bandă izolatoare
300/600

greenteQ Folie
interioară
(cu adeziv folie)

greenteQ Folie DUO
(cu adeziv folie)

/

INTERIOR

INTERIOR

INTERIOR

INTERIOR

MIJLOC

MIJLOC

MIJLOC

MIJLOC

MIJLOC

EXTEROR

EXTEROR

EXTEROR

EXTEROR

EXTEROR
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CONSTRUCŢII NOI ŞI VECHI
Perete tampon
    Varianta 4

greenteQ 1K Spumă pt.
pistol

greenteQ Silikon/AcrylgreenteQ coardă
izolaţie

greenteQ Folie
exterioară
(cu adeziv folie)

greenteQ Folie DUO
(cu adeziv folie)

/

greenteQ Bandă izolatoare
300/600

Montarea pervazelor din lateralMontarea pervazelor sub toc

greenteQ Folie
interioară
(cu adeziv folie)

greenteQ Folie DUO
(cu adeziv folie)

/

INTERIOR

INTERIOR

INTERIOR

INTERIOR

MIJLOC

MIJLOC

MIJLOC

MIJLOC

EXTEROR

EXTEROR

EXTEROR

EXTEROR

EXTEROR
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CONSTRUCŢII NOI ŞI VECHI
Montaj in izolaţia exterioară
    Varianta 1

INNEN

INNEN

INNEN

Pre-montajul consolelor JB-D(K)

+ Suprafaţă de montaj aleatorie in funcţie de 
   caracteristici izotermale
+ Izolarea profesională nu este 
   obstrucţionată
+ Spaţiu sufficient pt. materialele izolatoare 
   şi de etanşare

greenteQ Folie
exterioară
(cu adeziv folie)

greenteQ Folie DUO
(cu adeziv folie)

/

greenteQ Folie
interioară
(cu adeziv folie)

greenteQ Folie DUO
(cu adeziv folie)

/

AUSSEN

AUSSEN

Montarea pervazelor din lateralMontarea pervazelor sub toc

Izolaţie
Montaj profesional cu greenteQ

INTERIOR

INTERIOR

INTERIOR

INTERIOR

EXTEROR

EXTEROR

EXTEROR

EXTEROR

SITUAȚII DE INSTALARE SCHEMATICE 
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Sistemul de montare JB-D, permite o + Reglare totală 3D + Capacitatea portantă este calculată și 
+ Compensarea de toleranțe tipice     statica confirmată Montajul fereastrei  

procedură de montare planificată în funcție 
   construcţiilor    este de încredere în conformitate cu o 

de orientarea RAL și ne asigură că toate + Instalarea de ferestre ,mari şi grele ,    procedură planificată
   ușoară , rapidă și de încredere + Disiparea tuturor sarcinilor vii

sarcinile vii pot fi disipate fiabil . Sistemul 
+ Soluție de sistem pentru izolări şi + Sistem global cuprinzător de la o singură 

JB - D este reglabilă în trei dimensiuni , cu    ancorări de la 5 mm la 150 mm    sursă
+ A crescut capacitatea rezistenţială , fără + Distanţa dintre axul ancorelor predefi

scopul de a compensa cu ușurință  
   măsuri suplimentare costisitoare    nit,au şi rolul şablonului de găurire

toleranțele de construcție . Nivelul de + Consolele inferioare ale JB - DK trebuie + Montaj ușor și de încredere după 
   premontate  pe structura clădirii    orientarea RAL

instalație poate fi ales în mod liber și poate 
+ Durabilitatea montării face inutilă 

fi adaptat în funcție de caracteristicile    retuşarea ulterioară și reduce reclamați
   ile

izoterme .

JB-D from

Montaj reglabil in cazul pereţilor
izolaţi din exterior



SCHEMATISCHE EINBAUSITUATIONEN20

Premontarea consolelor JB-W

CONSTRUCŢII NOI ŞI VECHI
Montaj in izolaţia exterioară
    Varianta 2

Montarea pervazelor din lateralMontarea pervazelor sub toc

Izolaţie
Montaj profesional cu greenteQ

greenteQ Folie
exterioară
(cu adeziv folie)

greenteQ Folie DUO
(cu adeziv folie)

/

greenteQ Folie
interioară
(cu adeziv folie)

greenteQ Folie DUO
(cu adeziv folie)

/

INTERIOR

INTERIOR

INTERIOR

INTERIOR

EXTEROR

EXTEROR

EXTEROR
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Lățimea chitului : Lipirea completă cu folii :
Marginea exterioară a tocului ferestrei  până la zidărie - diferența dintre Cel puțin 75 % din suprafață trebuie să fie acoperită cu folie .
marginile comune ( DIN 52460:2000 ) .

Mai multe întrebări despre etanșare ?
Adâncimea chitului : Tot ce vreti să aflati  despre ABC-ul de etanșare pot fi găsite în Baza de 
Adâncimea spațiului dintre elementele structurale adiacente formate de date VBH, in Limba Germană
marginile comune ( DIN 52460:2000 ) . pe siteul 

Ambrazura :
Distanța dintre marginea interioară a tocului ferestrei și marginea 
interioară a zidăriei .

Lipirea foliei adezive :
Folia trebuie să acopere cel puțin 50 % din adâncimea ambrazurii , dar 
nu mai mult de 60 mm .

www.vbh24.de

Explicaţii tehnice

Definirea conexiunilor structurale individuale :
O conexiune structurală este conexiunea, de construcție și montaj, Conexiunile ferestrei se disting prin tamponarea ferestrei  laterale cu cel 
legată de o fereastră si peretele înconjurător . a ramei ferestrei:

Trei tipuri de tamponări sunt posibile : ▪partea orizontală inferioară a construcției ferestrei la exterior se  
▪ tamponare perete-toc comun   numește un pervaz exterior.
▪tamponare interioară comună ▪ Partea interioară orizontală se numește un pervaz interior al ferestrei .
▪ tamponare exterioară comună ▪partea de mai jos se numește un parapet .

▪ limitele laterale , verticale sunt numite cave de  fereastră .
▪partea orizontală deasupra deschiderii se numește  buiandrug. 

Conexiuni zidarie utilizate în broșură :
Situațiile de instalare prezentate în broșură se referă la o construcție În clădirile vechi , este folosita  o tamponare interioară . Acest lucru 
monolit (single - coajă ) . trebuie să fie proiectat astfel încât acoperirea structurală a cadrului 

ferestrei să fie  asigurată,totodată  și o bună protecție împotriva ploii  
Aceasta implică pereți singur decojite exterioare care poate consta din torenţiale . Protecţia de vânt poate fi mutata  la interior , ceea ce 
mai multe straturi și , din motive structurale , trebuie să aibă o grosime înseamnă că nu este numai protejat permanent , dar poate acționa , de 
minimă de 17,5 cm . Acestea sunt realizate din piatră de joasă densitate asemenea si  ca un strat etanș .
, cu mortar ușor şi subțire tencuit . Peretele tipic ,cu grosimimea in 
general,este intre gama de 36.5 la 49 cm . În continuare sunt prezentate , diagrame schematice cu  izolație în 

comun , plus izolări suplimentare de exterior ( sisteme termoizolante 
În clădirile noi , este folosită tamponarea  cap la cap . Acesta este exterioare - ETICS)  . Aici , aceleași proprietăți sunt aplicate pentru 
populară, cu o construcție monolit și este o soluție standard . Aici pereți exteriori cu o singură coajă , fără a ETICS . Poziția ideală a ramei 
tamponarea comună, in  exterior protejeaza impotriva ploii și vântului , ferestrei este astfel încât să se afle aproximativ în mijlocul stratului 
în timp ce la instalarea interioară fuga trebuie să asigure că legăturile izolator și cadrul exterior este parțial acoperită cu izolație . Articulația 
sunt ermetice . Având în vedere considerentele  termice , nivelul de interioară rezultată ar trebui să fie formată cu două straturi de izolație , 
fereastră trebuie să se afle întotdeauna în treimea din mijloc a peretelui , care oferă un grad ridicat de protecție fonică, care este esențială pentru 
deoarece acest lucru duce la cele mai eficiente caracteristici izotermice suprimarea de transmitere al zgomotului în ferestre .
cu cei mai mici punți termice de pierderea coeficientului ψ .

O privire de ansamblu a celor mai frecvente conexiuni structurale

Perete
monolitic

Perete tampon
Construcţie veche

Perete izolat
din exterior

Montaj in izolaţia
exterioară
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Procedura de lucru cu  banda VARIO 3:
La ce ar trebui să fim atenţi cu  banda VARIO 3?

1. Determinarea lățimii reale ale chitului.

2. Curățați sau neteziţi marginile comune, trebuie avut grijă ca  banda VARIO 3 se lipeşte direct pe 
    materialele respective (perete / fereastră) – zonele  goale trebuie să fie evitate.

3. Fixați adezivul benzii adecvat profilului de toc al ferestrei fără a întinde  banda VARIO 3. Adezivul 
    este destinat doar ca un "ajutor de montaj", în stare decomprimat, banda se expandează sub  
    propria presiune (presiunea de material).

4. Verificați dacă banda  VARIO 3 se aseaza in  mod corespunzător la toate punctele. Montajul 
    trebuie sa fie precis pentru asigurarea unei teanseitati perfecte.

5. Buzele in articulații și colțuri se execut, în conformitate cu instrucțiunile producătorului 
    (www.greenteQ.info).

6. Așezați fereastra ,cu banda VARIO 3  aplicată,  în precadru.

7. Aliniați și fixați elementul în deschiderea peretelui.

8. Odată ce chitul comun  este complet umplut, efectuați o inspecție vizuală la colțuri și articulații.

Proprietăți ale benzii  VARIO 3:
De ce este capabil banda VARIO 3?

Aceasta ajută la îmbinarea rosturilor ale ferestrelor și ușilor ,etanșează • Etanșare cu 3 straturi cu un singur produs
și rezistă la ploaia torenţială, oferind  în același timp proprietăți de • Sigilarea la toate tipurile de îmbinări cu doar câteva dimensiuni bandă
izolare termică pe toată adâncimea structurală. • avantaj mare a costurilor dupa executia corecta a  montajului
La interior, banda greenteQ VARIO 3 are proprietăți de etanșare și • montarj independent de conditii meteo
opreşte difuzarea ,inhibarea condensului. Este o "soluție one-bandă", • Corespunde cerințelor ridicate ale EnEV
care combină toate cerințele unui EnEV într-un singur produs și prin • Rezistenta  la intemperii
urmare, este adecvat în special pentru o etanșare sigură, cu montaj 
simplu  și timp de economisire  la montajul ferestrelor şi uşilor .

Dimensiuni de benzi multifuncționale:
Cum aleg corect banda VARIO 3 ?

greenteQ Bandă de etanșare VARIO 3 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 29 3022
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Lăţimea benzii VARIO 3:Grosimea tocului minus câte 3 mm de pe ambele laturi.
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Pur și simplu tot ce ai nevoie pentru In colaborarea cu VBHi încercăm întotde- EXPERTUL IN MĂRCI pentru accesorii de 

fabricarea și instalarea de ferestre şi uşi auna să se păstram   lucrurile simple. De ferestre și uși este întotdeauna de partea 

potI sa le  fi obții de la VBH. Și când la contactul inițial la cooperarea de zi cu zi. dumneavoastra. Vă sprijinim în atingerea 

spunem "totul", ne referim la "totul" - care De la consultări personale la utilizarea de obiectivelor dv.  Experimentati  procese 

duce la creşterea majoră a calităţii. Puteți mass-media pentru comunicare. Angajatii  eficiente, împreună cu noi, beneficiati  de 

fi siguri ca  obțineti cea mai cuprinzătoare VBH oferă sprijin și  acționează rapid și experiența angajaților noștri și pur și 

gamă de produse din industrie, la un nivel simplu într-un mod prietenos și corect în simplu veti avea de castigat. Aceasta 

constant decalitate durabila. activitățile de zi cu zi. înseamnă să aveţi incredere in orice 

moment  in pachetul VBH additional pentru 

rezultate mărite

Totdeauna lângă dumneavoastră – 
PACHETUL ADITIONAL VBH
PT REZULTATE MAI BUNE.
Mai multe produse, mai multe mărci, mai multă valoare.
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Fixare

Doriţi să aflaţi mai multe despre oferta noastră?
Căutaţi catalogul de montaj VBH

24



Accesorii de fixare pt.producătorii de binale. Elemente de fixare pentru ferestre 
Gama de Produse greenteQ pentru tehnologia de fixare, cuprinde gama Tehnologia de fixare greenteQ acoperă toate nevoile dvs. Gama de 
completă de şuruburi necesară pt. producerea de ferestre. Sortimentul produse includ fixarea glafurilor si mânerelor de fereastră, precum şi 
este complet atât cu șuruburile de armare pt. profile din PVC, precum si fixarea de rame de ferestre la diferite substraturi structurale.
şuruburi de inşurubat accesorii. În plus, gama de Produse greenteQ 
oferă elemente, cleme de fixare pt. profiluri suplimentare, cum ar fi 
șinele de  rulouri sau profile de protecţie la intemperii.

Fixare

Conținut
• Prezentarea produselor : producţia de ferestre
 Prezentarea  produselor: montajul de ferestre•

ProducţiaProducţia MontajMontajProducția de ferestre si uşi Montaj fereastra

Pozitionarea  ferestrei în timpul montarii  trebuie 
efectuat  în conformitate cu materialele  tocului 
utilizat și anumite situații de instalare. În prima 
etapă, rama ferestrei trebuie să fie montata  în 
golul de zidarie.  Aici, fereastra este fixata 
perpendicular pe suprafaţa golului  cu  elemente 
mecanice de fixare. În acest scop, greenteQ oferă 
o gama largă de șuruburi de cadru și 
dibluri/cleme,ancore  de metal.

Pentru plastic, distanța maximă de fixare este de 
700 mm, pentru lemn și aluminiu, 800 mm. 
Fixarea are loc de 150 mm de la colțul interior în 
fiecare caz. Fiecare parte trebuie să fie ancorata
in  minim  două puncte. Cu montarea ferestrelor, 
trebuie avut  grijă să ne asiguram că forțele care 
actioneaza  sunt corect transferate clădirii. 
Deformările ulterioare care ar putea afecta 
negativ funcționare  fereastrei nu sunt permise.

Produsele pentru fixarea ferestrelor şi uşilor  sunt 
chiar la începutul lanțului procesului. Aici, VBH  
oferă o gamă coordonată de produse  greenteQ  : 
șuruburi fereastră pentru fixări si montaj pt. profile 
din PVC si lemn. 
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TRECERE IN REVISTĂ A PRODUCŢIEI ŞI MONTAJULUI FERESTREI

Fixare
Montaj profesional cu greenteQ
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greenteQ  şuruburi de fereastră
cu vârf de lance, cu sau fară
coaste de frânaj

greenteQ şuruburi de fereastră
cu vârf de burghiu,cu sau
fără coaste de frezare

greenteQ cale pt.sticlă
(diferite grosimi)

greenteQ cale pt.sticlă cu tampon
(diferite grosimi)

greenteQ  şurub cu
cap bombat

greenteQ cale de nivelare
(in funcţie de  profile)

greenteQ Lopată pt. cale
(accesoriu)

Prezentare suruburi pt nipluri:

Altacan, Aluplast, Brügmann, Finstrall, Gealan, Gromatic, 
KBE, Kömmerling, Menke, Rehau, Roplasto, Roth, 
Salamander, Schüco, SKS, Stöckel, Thyssen, Trocal, Veka

A C

B

Montajul profilelor adiţionale
- şină pt. rulou
- profil pt. intemperii

C

B

A

B

Informaţii adiţionale despre sortimentul 
nostru şi despre codurile lor de 
comandă găsiţi pe pagina web: 
www.greenteQ.info

ProducţiaProducţia
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greenteQ şurub maner
fereastră DIN 965

greenteQ şurub pt.toc greenteQ şurub glaf cu piuliţă
pvc cu capac

greenteQ şurub cu diblu metalic

greenteQ şurub glaf cu
capac

greenteQ şurub glaf cu capac
pt.metal

greenteQ şurub glaf cu piuliţă
pvc cu capac pt.metal

greenteQ capace cu culori
si forme diferite

D

Montaj maner fereastră

D

Montaj glaf fereastră

G

Montaj fereastră

E F

G

G

G

G

E

F

0 mm 10 mm 20 mm 30 mm 40 mm 50 mm 60 mm 70 mm 80 mm 90 mm 100 mm

BETON

CĂRĂMIDĂ DIN NISIP

CĂRĂMIDĂ ARSĂ DIN LUT

LEMN

BCA

BETON POROS

CARAMIDĂ POROASA

Adâncime minimă de inşurubare:
Diblu metalic sau şurub de montaj

MontajMontaj



Accesorii

Doriţi să aflaţi mai mult despre sortiment?
Aflaţi in catalogul Tehnica al uneltelor VBH
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În acest catalog de accesorii, puteți găsi  o selecție a  produselor de Accesoriile de silicon sunt formate din agenți de netezire şi ustensile de  
montaj  ferestre şi uşi, de înaltă calitate. netezire. În plus, linia de produse greenteQ include glafuri  interioare , 

pânze pentru ferăstrău sabie,  și plase de insecte de protecție.
Gama de produse greenteQ include produse de izolare și montaj. Aici, Când vine vorba de instrumente pentru montarea și demontarea 
produsele greenteQ includ soluţii de curățat greenteQ și adezivi, ferestrelor,  suntem susținuţi de furnizori de marcă puternici parteneri 
precum și spumă, accesorii ferestre, cum ar fi pistoale  de dozare, de VBH.
curățare și pulverizatoare de presiune.

Accesorii

Chimicale

Produse suplimentare

Unelte

Cu produsele noastre practice greenteQ,  
întregim gama noastră de produse care  vă ajută 
să creați plus valoare mult mai ușor.

Fie că este vorba o tăiere pentru un pervaz sau 
aplicare de spumă și silicon - produsele greenteQ 
fac mai ușoara efectuarea  lucrărilor cu  montajul 
de ferestre.

În domeniul Chimiei, oferim o gamă de produse 
utile greenteQ , care sunt esențiale pentru 
fabricarea și montarea de ferestre şi uşi.

Fie că doriți să curățați sau lipiţi ceva - avem 
produse adecvate greenteQ pentru toate 
aplicatiile dv.

Produse suplimentare sunt o selecție de produse 
pe care le puteți atașa / aplica la ferestre și uși 
pentru a crește valoarea acestora. Produsele 
noastre greenteQ suplimentare sunt de înaltă 
calitate, ecologic proiectate  și au o durată lungă 
de viață.

Fie că este vorba o plasă de insecte de protecție, 
un motor de angrenaj rulou sau  pervazul ferestrei 
- produsele noastre greenteQ vin  să vă  facă viața 
mai confortabilă.

ChimicaleChimicale

Produse
adiţionale
Produse

adiţionale

+

UnelteUnelte

Conţinut
• Chimicale
 Unelte
 Accesorii

•
•
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ACCESORII

Accesorii
Montaj profesional cu greenteQ
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greenteQ adezivi şi soluţii de curăţare, greenteQ lipici,
greenteQ materiale de netezire, greenteQ soluţii curăţat pistoale 

greenteQ pistoale metalice, greenteQ pulverizoare,
greenteQ lame de ferăstrău, greenteQ articole de netezire

ChimicaleChimicale

UnelteUnelte
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marmorat stejar mahagonstejar auriualb

Vă rog să vizionaţi şi filmele
de montaj pe:
www.greenteQ.info

greenteQ izolatori, greenteQ profile PVC sub diferite unghiuri,
greenteQ plase de insecte, greenteQ motor angrenaj rulou,
greenteQ pervaze interioare

Informaţii adiţionale despre sortimentul 
nostru şi despre codurile lor de 
comandă le gasiti pe pagina web:
 www.greenteQ.info

Produse
adiţionale
Produse

adiţionale

+



PREZENTARE EnEV

Prezentare EnEV
Montaj profesional cu greenteQ
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1 Efectele EnEV 2009 privind montarea și conectarea structurala . Pentru conectarea structurala a ferestrelor , aceasta înseamnă în 
Intrarea  în vigoare a Ordonantei  germane  de economisire a energiei  special :
de la 1 octombrie 2009 , nu pare a fi la prima vedere o directiva  , dar 
înăspreste  cerințele privind executia profesionala a montajului  de - Respectarea cerințelor de protecție termică minimă
ferestre și în ceea ce privește design-ul tehnic al acesteia . Cerințele 
sporite legate de  învelisul clădirii și elementele sale structurale, extinde  - Respectarea cerințelor pentru etanșeitatea
zona de responsabilitate a tuturor celor implicați în construcții pentru   -rosturi de conectare pentru elemente structurale .
realizarea obiectivelor reglementate  privind economia de energie.Prin 
respectarea tuturor acestor recomandari  se creeza noi conditi energo 2.1 Cerințele  crescute pentru montaj și disiparea sarcinii
economice  care trebuiesc să fie luate în considerare atunci la montajul 
ferestrelor. Elemente structurale grele , stabilitatea redusă a peretilor exteriori și 

pozițiile de montare în afara perete portant sunt scenarii cu care 
In acelas timp au crescut foarte mult cerințele termice pe elementele montatorii  se confruntă tot mai frecvent. Reglementarile   acceptate  
structurale  la construcțiile special s-au renovari . Exemplele de aici descrise mai sus cu privire la structura portanta și distanțele de etanșare 
includ utilizarea tot mai frecventa  a geamului termopan triplu , precum și , adesea nu mai sunt suficiente  pentru a asigura un montaj correct și 
a unor adâncimi crescute a golului  de construcție disipare sarcină .
Aceste modificări conduc la elemente structurale mult mai grele.Intr- o 
anumită masura  toate aceste elemente structurale sunt supuse la Se impune o estimare concretă a forțelor actionante  precum o selecția 
modificari prin intermediul montajului si a  modificarilor climaterice . riguroasa  a  elementelor  de fixare determinate  prin planificarea 
 Acest lucru ducand  la cerințe sporite cu privire la fixarea mecanică a precisa  a numarului  punctelor de fixare . În mod corespunzător , 
componentelor și disiparea sarcinilor pe structura clădirii . De capitolele " Befestigung und Lastabtragung " ( " Atașament și de 
asemenea , îmbunătățirile termice  a legaturilor  cerute în zona încărcare si disipare " ) și " Praktische Ausführung " ( " Design practic " ) 
exterioară duc tot mai mult la sisteme  cu  perete exterior cu o stabilitate au fost completate .
mai mică , în special în zona de ambrazura , ceea ce face ca montarea 
corectă tot mai dificilă . Procedura pentru implementarea montajului profesional este indicata si 

prin intermediul unei scheme logice estimand  fortele purtătoare 
( ... ) așteptate prezentate  prin intermediul unor exemple .

Info prescurtat ( ... )
Ce cerințele rezulta din Ordonanta EnEV 2009 pentru montarea 
ferestrelor ?

1 Ordonanta   EnEV 2009 , contine nu numai cerințe directe , ci si 
recomandari  privind  executia montajului  corect  al ferestrelor si situatii 
de montaj cu optimizarea confortului termic.

2 Elementele structural din ce în ce mai grele ( utilizarea de sticlă 
izolatoare tripla ) , stabilitatea inferioară a construcțiilor peretilor exteriori           
și modalitatile de montaj in golul  peretelui  construcției –sunt toate 
elemente care  trebuiesc luate în considerare pentru montajul 
profesionist  și disiparea de sarcina .

3 În special atunci când se realizeaza o renovare , montatorul  trebuie sa 
isi asume o  responsabilitate suplimentară , deoarece instalațiile 
conforme EnEV trebuie să fie confirmate  în scris de către constructor ( 
declarație antreprenor ) . Pentru montajul ferestrelor insemnand : 
Respectarea protectiei termice minime și etanșeitatii.

4 Noile ediții revizuite  ale " Liniile directoare pentru planificarea și 
executarea de montaj ", precum și " Orientarea tehnic Nr 20 " ,  a fost 
actualizată și extinsă în mod corespunzător pt a oferi inormatii 
importante .

( ... )

Montarea conforma EnEV 2009 

Blower Door Test de

Testul Blower Door este o 
p rocedu ra  de  t es ta re  
conform EN 13829 pentru a 
proba dacă măsurile de 
izolare ,  de exemplu,  
rostur i lor  de îmbinare 
exterioare , corespund 
cerințelor conforme EnEV  
DIN 4108-7 .

În acest proces, se determină 
in ore cât de des volumul de 
aer  interior al unei clădiri 
este  schimbat cu cel exterior  
la o diferență de presiune de 
50 Pascali.
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[A se vedea noua versiune a "Linii directoare pentru planificarea și executarea montajului", precum și "Orientarea tehnice Nr 20",
de la IFT Rosenheim, Editura a ghidului: RAL-Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren e. V., Walter-Kolb-Str. 1-7, D-60594 Frankfurt]

Determinarea montajului corect conform situaţiei date
- Structura peretelui exterior
- Materialul peretelui
- Suprafaţa de montaj
- Dimensiunea elementelor

Determinarea punctelor de fixare (Chap. 5.1.5)
- de jur imprejur
- bilateral
- trilateral(rulouri)

Selectarea unui sistem de fixare (Chap. 5.1.4), în funcție de
- Locul de instalare
- Materialul peretelui
- Construcția ferestrei
- Forțele justificative necesare
- Tipul de încărcare (vezi capitolul 5.1.2)
- Mișcările așteptate în punctele de legătură 
- protecția la coroziune (Chap. 5.3)

Determinarea forţelor interactive
- in planul ferestrei

- perpendicular pe suprafaţa ferestrei

+ greutatea proprie
+ greutate utilă verticală
+ ocazional greutăţi utile

+ greutatea proprie şi greutatea utilă vertical la deschiderea cercevelei la 90 grd.
+ forţa vântului
+ ocazional forţa utilă orizontală

Posibilele dimensionări statice ale tocului (Chap. 5.1.5)

Estimarea forţelor de sprijin (Chap. 5.1.1.3)

Revizia punctelor de fixare (număr, distanţe)

Executarea sub respectarea instrucțiunilor de procesare de către producător al prinderii 

SCHEMĂ TEORETICĂ PT. REALIZAREA
FIXAJULUI PROFESIONAL PE CORPUL CLĂDIRII 



NOTIŢE

Notiţe
Montaj profesional cu greenteQ
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Gama de produse de greenteQ crește în fiecare zi, cu toate acestea, ne vom concentra pe brandurile puternice care vă oferă produse suplimentare.
Următoarele sunt  o selecție de posibila a produselor  suplimentare de la diverși producători:

Accesorii de la partenerii noștri 

Cuțit de tăiere

Chit cutit

Boloboc

Răzuitor

Sifon

Flecar Liniar

Cutie cu combinație de biți Manusi de lucru din piele

Banda pt. geam Ciocan cu cauciuc

SDS-Plus burghiu Regulator

Selectorul de biţi Pistol silicon



www.vbh.ro - VBH ROMCOM S.R.L.

Sfaturi mai profesionale

Apropiere mai familiară

Experienţă mai vizibilă

Fiabilitate mai sigură

Sortiment mai ridicat

Suport mai dezvoltat

Mărci mai diverse

Calitate mai bună

Marca expertă pt. accesorii de uşi şi ferestre.
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