VINDU

SAPA 1086/SX/PX
HØYISOLERT OG INNADSLÅENDE
VINDU MED LAV U-VERDI

SAPA vindu 1086 er et høyisolert vindussystem
med lav U-verdi og ytelser på passivhusnivå.
Systemet er basert på en stabil konstruksjon
og tilbyr god lydreduksjon.

Ytelser

Sikkerhet

• SAPA vindu 1086 er innadslående og baserer seg
på en stabil konstruksjon med 86 mm dype profiler.
• Det er grunnisolert med 42 mm glassfiberarmert
polyamid og oppnår den høyeste klassen for luftog regntetthet, samt svært lav U-verdi.
• For optimal energiytelse kan vinduet kompletteres
med unike isolerstaver i høyisolert SX-utførelse
eller for passivhusnivå i PX-versjonen.
• 1086 og 1086 SX har fals for glass på 20–64 mm,
1086 PX har fals for glass på 35–55 mm.
• Vinduet kan enkelt monteres i glassparti 3086.

• Innadslående og fast vindu, innbruddsikring klasse
RC2.
• Fast vindu, innbruddsikring klasse RC3.

Termiske egenskaper
• U-verdi ned til 0,8 W/m²K (PX, åpningsvindu,
Ug = 0,5 W/m²K, størrelse B 1230 x H 1480 mm).
Tetthet
•
•
•
•

Lufttetthet: klasse 4 iht. NS-EN 12207.
Regntetthet: opptil klasse E900 iht. NS-EN 12208.
Motstand mot vindlast: klasse C3 iht. NS-EN 12210.
Lydisolering: opptil Rw = 45 dB.

Termisk ytelse: U-verdi ned til 0,8 W/m2K (PX, åpningsvindu, Ug = 0,5 W/m2K, størrelse B 1230 x H 1480 mm)
Lufttetthet: klasse 4 iht. NS-EN 12207
Regntetthet: opptil klasse E900 iht. NS-EN 12208
Motstand mot vindlast: klasse C3 iht. NS-EN 12210
Glasstykkelse: 1086/1086 SX: 20–64 mm,
1086 PX: 35–55 mm
Maksimal rammevekt: 200 kg

Utførelse
• Som enkeltvindu, møtegående vindu og som parti i
kombinasjon med åpnings- og fast vindu.
• Beslag: side-, topp-, bunn- eller vippe-/
dreiehengslet.
• Hengsler: skjulte eller synlige.
Fremstilt med fornybar energi
• SAPA vindu 1086 er produsert i Hydro REDUXA,
aluminium fremstilt med fornybar energi fra vann,
vind og sol. Hydro REDUXA har et maksimalt
karbonavtrykk på 4,0 kg CO2/kg produsert
aluminium. Det tilsvarer mindre enn ¼ av det
globale gjennomsnittet.
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