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PROFILCO

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΙΟΝΤΩΝΔΙΕΛΑΣΗΣ

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΒΑΦΗΣ

Η εταιρεία μας τηρώντας το σύστημα
9001, διενεργεί έλεγχο στα προϊόντα στο
Τμήμα Παραγωγής και το Τμήμα Ποιοτικού
Ελέγχου βάσει προδιαγραφών του ΕΛΟΤ
ΕΝ 12020-2, ΕΝ 755.02 και DIN 17615 για
τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του άβαφου
προφίλ και του QUALICOAT όσον αφορά
την επικάλυψή τους.

Γ ι α τ η π α ρ α γ ω γ ή τ ω ν π ρ ο φ ί λ
χρησιμοποιείται κράμμαΕΝΑW6063
(Al Mg 0.7Si) με τα παρακάτω τεχνικά
χαρακτηριστικά:
Θερμική κατεργασία:Τ5
Όριο διαροής:R =130Μpa (min)

Όριο θραύσης:R =175Μpa (min)

Ειδικό βάρος:Y=2,69 gr/cm

Mέτρο ελαστικότητας: Ε=70.000N/mm
Συντελεστής γραμμικής διαστολής:

α=2,34x10 /K
Παραμόρφωσηθραύσης:Α mm%=6(min)

Οι ανοχές των διαστάσεων (πάχος και όλες οι
υπόλοιπες διαστάσεις) ακολουθούν τις
προδιαγραφές του ΕΝ 12020-2 π.χ. εάν
έχουμε μια ονομαστική διάσταση 55 χιλ
δίνεται ανοχή (+/-) 0,40 χιλ. το οποίο
σημαίνει ότι κυμαίνεται από 54,60 έως 55,40
χιλ.

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΕΝ
12020-2 για ένα προφίλ με πλάτος μέχρι 75
χιλ. η απόκλιση είναι 2 χιλ. Για να ελεγχθεί η
στρέβλωση πρέπει η βέργα να τοποθετηθεί
σε επίπεδο πάγκο και να μετρηθεί η μέγιστη
απόσταση σε οποιοδήποτε σημείο της
βέργας μεταξύ της κάτω επιφάνειας αυτής
και του πάγκου.

ISO

ΠΡΟΦΙΛΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
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QUALITY CONTROLMETHODS

FOR EXTRUDED PROFILESAND

POWDER COATINGS

Our company applies
he

Department of Production and Quality
Control according specifications of ELOT
EN 12020-2, ΕΝ 755.02 and DIN 17615 for
the geometry of extruded mill finish profile
and those of QUALICOAT for the powder
coating.

AlloyENAW6063 (AlMg0.7Si) used for the
production of profiles has the following
technical characteristics:
Heat treatment:T5
0.2%Proof Stress:R =130Μpa (min)

Ultimate tensile strength:R =175Μpa (min)

Density:Y=2,69 gr/cm

Elasticmodulus: Ε=70.000N/mm
Coefficient linearexpansion:

α=2,34x10 /K
Minimumelongation:Α mm%=6 (min)

The tolerances of dimensions (wall thickness
and all the rest dimensions) follow the
specifications of EN 12020-2 e.g. if we have
55 mm dimension the tolerance is (+/-) 0.40
mm, which means that the dimension is
between 54,60 and 55,40mm.

By the specifications of EΝ 12020-2 for a
profile barwithwidth nomore than 75mm the
deviation is 2 mm. The twist is measured by
placing the bar on a flat base plate and
measuring themaximumdistance at any point
along the length between the bottom surface
of the bar and the base plate surface.

ISO 9001 system carry
out tests on the extruded profiles by t
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Ευθύτητα

Σκληρότητα

ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ

Εμφάνιση

Υπόλοιποι προβλεπόμενοι έλεγχοι

Αποκλίσεις

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΕΝ
12020-2 για μια βέργα 6 μέτρων, το
επιτρεπόμενο βέλος είναι 3 χιλ. και ο έλεγχος
γίνεται στηρίζοντας τη βέργα στις δύο άκρες
της πάνω σε έναν επίπεδο πάγκο. Το βέλος
στη μέση της βέργας δεν πρέπει να είναι
πάνωαπό3 χιλ.

H σκληρότητα των προφίλ ελέγχεται
σύμφωνα με τις προδιαγραφές ΕΝ ISO
6506-1.

Η επικάλυψη των σημαντικών επιφανειών

εξετάζεται κάτω από οπτική γωνία 60 και
απόσταση 2 μέτρων (οι προδιαγραφές του
QUALICOAT αναφέρουν 3 μέτρα). Δεν
πρέπει να είναι ορατά ελαττώματα όπως:
εμφάνιση φλούδας πορτοκαλιού, στίγματα,
μπιμπίκια, κρατήρες, κ.λ.π.

Ο έλεγχος του πάχους επικάλυψης και οι
διάφορες μηχανικές και χημικές δοκιμασίες
διενεργούνται από τον Ποιοτικό Έλεγχο με
εξε ιδ ικευμένο προσωπικό κα ι σε
εξοπλισμένα εργαστήρια.
Για τους παραπάνω ελέγχους και δοκιμές
ακολουθούνται οι προδιαγραφές του
QUALICOAT.

Το βάρος που εμφανίζεται στον κατάλογο
είναι το θεωρητικό βάρος του άβαφου
προφίλ.
Υπάρχουν αποκλίσεις μεταξύ του
θεωρητικού και του πραγματικού βάρους
που φτάνουν το (+/-) 6% ενώ το
προστιθέμενο βάρος από την βαφή φτάνει
στο ύψος του 3-4%.

ο

According

Tolerances

By the specifications of EΝ 12020-2 for a 6
meter bar the allowed deviation from
straightness is 3 mm and is measured with the
profile bar placed on horizontal base plate, so
that its ownmass decreases the deviation. The
deviation in the middle of the bar must not
exceed the 3mm.

The profile's hardness is tested according the
specifications ofEN ISO6506-1.

The coating on the significant surface is

viewed at an oblique angle of about 60 and at
distance of 2 meters. (The specifications of
QUALICOATmentions 3 meters). Excessive
roughness, runs, blisters, inclusions, craters,
dull spots, pinholes, pits, scratches must not
be visible from this distance.

The Quality Control Department, with
specialized technical stuff in a well-equipped
laboratory, carries out the coating thickness
tests as well as several chemical and
mechanical tests. For the above-mentioned
tests the QUALICOAT specifications are
followed.

Hardness

ELECTROSTATIC COATING

Appearance

Rest regulation tests

0

Weight that is shown in present catalogue, is
the theoretical weight of mill finish profile.
There is a tolerance between the theoretical
and the actual weight, which is up to (+/-)6%,
and the additional weight due to color is up to
3-4%.
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“Πρεσάκι Κοπτικό”“Πρεσάκι Κοπτικό”
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CODE : AA052-047

Alignment corner joint 5 mm

Γωνία ευθυγράμμισης 5χιλ.

CODE: AY099-029

Αποστάτης κάσας ρυθμιζόμενος
Regulator adjustable for frames

CODE: AY099-030

Αποστάτης πάνω οδηγού
ρυθμιζόμενος

Regulator adjustable for
upper driver

CODE : AA 020048-

Corner joint for profile
48-502

39 11/

Γωνία σύνδεσης για το
48-

39 11/
502

CODE : AA 021048-

Corner joint
for profile 48-301, 302

43.9 19/

Γωνία σύνδεσης
για το 48-

43.9/19
301, 302

CODE: AA048-102

Διπλός μεντεσές και ράουλο
ευθυγράμμισης

Double hinge and roller
for alignment

CODE: AA048-104

Mεντεσές φυσαρμόνικας

Hinge for folding system

CODE: AA048-100

Διπλός μεντεσές και
ράουλο κύλισης

Double hinge and
sliding roller

Hinge for folding system

CODE: AA048-107

Μεντεσές φυσαρμόνικας
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CODE: AA048-103

Μονός μεντεσές και ράουλο
ευθυγράμμισης για δεξιά πόρτα

Single hinge and roller
for alignment for right door

CODE: AA048-101

Μονός μεντεσές και ράουλο
κύλισης για δεξιά πόρτα

Single hinge and sliding roller
for right door

CODE: AA048-105

Μονός μεντεσές και ράουλο
κύλισης για αριστερή πόρτα

Single hinge and sliding roller
for left door

CODE: AA048-106

Μονός μεντεσές και ράουλο
ευθυγράμμισης για αριστερή πόρτα

Single hinge and roller
for alignment for left door
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CODE :AA331-014

Brushes for profiles
No 14mm

4Βουρτσάκι Νο 1 χιλ.

CODE: AA048-004

Λάστιχο

Gasket for

CODE: AA048-006

Λάστιχο φύλλου

Gasket for sash

CODE : AA052-006

Gasket EPDM
Λάστιχο κάσας-φύλλου

CODE : AA052-007

Gasket EPDM
Λάστιχο

CODE : AA010-002

Gasket 2 mm

2 mm
Λάστιχο 2 χιλ.

CODE : AA010-003

Gasket 3 mm

3 mm
Λάστιχο 3 χιλ.

4 mm

CODE : AA010-004

Gasket 4 mm
Λάστιχο 4 χιλ.

5 mm

CODE : AA010-005

Gasket 5 mm
Λάστιχο 5 χιλ.

CODE : AA052-060

Gasket with hard base
Λάστιχο φούσκα

σκληρή βάση
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CODE : AA104-205

Lever handle for door

Πόμολο διπλό για πόρτα

CODE : AA101-011

Lock for door 35 mm
Κλειδαριά για πόρτα

χιλ.35

CODE : AA102-041

Cylinder for security
lock 70 mm

Κύλινδρος για κλειδαριά
χιλ70

CODE : AA103-005

Striking plate for lock
Αντίκρισμα για κλειδαριά

CODE: AA100-048

Κλειδαριά φυσαρμόνικας

Lock for folding system

CODE: AA048-200

Κιτ κλειδώματος
φυσαρμόνικας

Kit for locking
on folding system

CODE : AA103-007

Striking adjustable plate
for lock

Αντίκρισμα ρυθμιζόμενο
για κλειδαριά

CODE: AA048-201

Κιτ κλειδώματος
δεύτερου φύλλου

Kit for locking
second leaf

CODE: AA107-037

Σπανιολέτα
φυσαρμόνικας

Cremone bolt for
folding system
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CODE : AM010-001-00

Pneumatic punch press

Πνευματικό πρεσάκι

CODE : AA052-112

Corner for curved
glazing beads

Γωνία για πηχάκια

Clip for profile 52-912

CODE : AA052-113

Κλιπ για πηχάκι 52-912

Scissor for gasket
45 metal handle

CODE : AT037-003

Ψαλίδι για λάστιχα

0

CODE : AT029-002

Pneum. pistol for
MAWEX glue
Πιστόλι κόλλας

CODE : AY003-001(1lt)

AY003-005(310ml)

Glue for corners
MAWEX

Κόλλα για γωνίες

CODE : AY003-004

Glue for gasket 20gr
Κόλλα για λάστιχο 20 γραμ.

CODE : AT038-102-07

Hand operated punch
press for

systemsPROFILCO

Πρεσάκι κοπτικό

CODE : AA212-001

Polyamidium extension rod

Ντίζα πολυαμιδίου

CODE : AA212-002

xtension rodAluminium e

Ντίζα αλουμινίου




