
1. Subiectul standardului

1.1. Przedmiot normy

Standardul conține informații despre abaterile acceptabile de calitate a suprafeței și prezintă criterii pentru evaluarea abaterilor 
sus menționate. Evaluarea se referă la inspecția vizuală a suprafețelor:
- lăcuite,
- furniruite,
- anodizate,
- profile extrudate,
- profile din oțel și aluminiu formate prin prelucrarea plastică;
- suprafețe transparente vitrate (geamuri simple și duble).

1.2. Intervalul de utilizare

Standardul se referă la următoarele tipuri de suprafețe:
- suprafețe furniruite ale panourilor de tip „sandwich”,
- suprafețe furniruite ale panourilor de suprapunere și de încărcare,
- suprafețe furniruite ale profilelor din aluminiu extrudat și îndoit,
- suprafețe furniruite ale profilelor PVC extradate și îndoite,
- suprafețe vopsite ale panourilor de tip „sandwich”,
- suprafețe vopsite ale panourilor de suprapunere și de încărcare,
- suprafețe vopsite ale profilelor din aluminiu extrudat și îndoit,
- suprafețe vopsite ale profilelor de aluminiu formate,
- suprafețe vopsite ale profilelor din oțel formate,
- suprafețe zincate ale profilelor din oțel formate,
- suprafețe brute ale profilelor din aluminiu formate,
- suprafețe anodizate ale profilelor din aluminiu,
- suprafețe transparente vitrate în produse (vitralii, vitrări în porți etc.),
- suprafețe sudate și sertizate ale profilurilor.

1.3. Intervalul de aplicare în produse

Tipurile de suprafețe descrise în secțiunea 1.2 sunt incluse în produsele companiei KRISPOL/KRISHOME:

2. Criteriile de evaluare

2.1. Modul de realizare a evaluării vizuale

Evaluarea ar trebui făcută privind sub un unghi de 90° pe suprafața atestat pe vertical de la distanța specificată în tabelul de 
mai jos. Verificarea trebuie realizată atunci când produsul este închis, la lumina zilei, dar nu în locuri expuse direct la lumina 
soarelui. În timpul examinării nu este permisă utilizarea dispozitivelor de mărire și a surselor de lumină puternică (de ex., lămpi 
cu halogen, lanterne). Suprafața testată trebuie să fie perfect uscată.
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2.2 Tabela odległości od kontrolowanej próbki w zależności od powierzchni i produktu. 

 

 

Rodzaj 
powierzchni 

K2 R 

garażowe 
bramy 

segmentowe 

RGZ/RGW 

garażowe 
bramy 

rolowane 

K2 I 

przemysłowe 
bramy 

segmentowe 

R1/R2 

przemysłowe 
bramy i kraty 

rolowane 

ALU/FEN 

stolarka 
ALU/PVC 

ZEW/WEW 

R/Z 

rolety zewnętrzne  
/ żaluzje 

okleinowane 
powierzchnie 
paneli typu 
„sandwich”  

2m X 2m X 1m/1m 2m 

okleinowane 
powierzchnie 
profili 

2m 2m X X 2m/1m 2m 

malowane 
powierzchnie 
paneli  typu 
„sandwich” 

3m 3m 3m 3m 1m/1m X 

malowane 
powierzchnie 
profili  

3m 3m 3m 3m 2m/1m 2m 

ocynkowane 
powierzchnie 
formowanych 
profili 
stalowych 

2m X 2m 2m 2m X 

surowe 
powierzchnie 
formowanych 
profili 
aluminiowych 

3m X 3m 3m 3m 3m 

przeszklone 
powierzchnie 
w produktach  

2m 2m 2m 2m 2m/2m X 



Tabelul distanțelor față de proba controlată în funcție de zonă și produs

Tipul suprafeței

K2 R RGZ/RGW K2 I R1/R2 ALU/FEN R/Z

uși
de garaj

secționale

uși
de garaj

rulou

uși
industriale
secționale

uși
Industriale  
și uși rulou

tâmplărie
ALU / PVC

ZEW / WEW

grilaje de tip 
rulou externe

/ jaluzele

okleinowane powierzchnie paneli typu „sandwich” 2 m 2 m 2 m 1 m / 1 m

okleinowane powierzchnie profili 2 m 2 m 2 m / 1 m 2 m

malowane powierzchnie paneli typu „sandwich” 3 m 3 m 3 m 3 m 1 m / 1 m

malowane powierzchnie profili 3 m 3 m 3 m 3 m 2 m / 1 m 2 m

ocynkowane powierzchnie formowanych profili stalowych 2 m 2 m 2 m 2 m

surowe powierzchnie formowanych profili aluminiowych 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m

suprafețe anodizate ale profilelor din aluminiu 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m

przeszklone powierzchnie w produktach 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m / 2 m 

2.2. Criteriile de evaluare a diferitelor tipuri de suprafețe
2.2.1. Suprafețe furniruite

Sunt evaluate zonele relevante din punct de vedere al aspectului vizual sau a utilizabilității produsului. Evaluarea acoperă  
cazurile de abraziuni, incluziuni, bășici de aer și șlefuirea excesivă a stratului de furnir.

Nu sunt supuse evaluării suprafețele închise la culoare mate sau decolorate, ca urmare a montării în locuri expose la lumina 
puternică a soarelui.

2.2.2. Suprafețe vopsite

Sunt evaluate zonele relevante din punct de vedere al aspectului vizual sau a utilizabilității produsului. Evaluarea acoperă cazuri-
le de în care produsul nu este uniform vopsit, decojirea stratului de vopsea, abraziuni, incluziuni, bășici de aer, lipsă de aderență 
a vopselei, modificări de culoare, nuanțare excesivă a stratului lăcuit, rugozitate excesivă, pete, zgârieturi. Stratul de acoperire 
trebuie să aibă o culoare și un luciu uniform - este permisă inspecția vizuală, în care luciul trebuie să fie comparabil sub același 
unghi cu proba de referință.

Pentru verificarea culorilor, poate fi utilizată actual paleta RAL Krispol sau poate fi realizat testul cu ajutorul spectrometrului.
Diferențele de culoare vor fi evaluate cu utilizarea dispozitivul de măsurare sus menționat în conformitate cu instrucțiunile 
următoarelor standarde:

PN-EN ISO 3668:2002 - Vopsele și lacuri - Comparație vizuală 
PN-ISO 7724:2003 - Vopsele și lacuri - Colorimetrie – Părțile 1-3 
PN-EN ISO 11664:2011 - Colorimetrie – Părțile 1-5

2.2.3. Suprafețe zincate după formare

Sunt evaluate zonele relevante din punct de vedere al aspectului vizual sau a utilizabilității produsului.

Evaluarea nu acoperă stratul care apare pe elementele zincate, care este compus în principal din oxid de zinc sau hidroxid 
format ca urmare a depozitării sau exploatării în condiții de umezeală pe o perioadă lungă de timp. Nu sunt supuse evaluării 
deteriorările cauzate de fenomene naturale extreme, contactul cu un mediu agresiv sau acțiunea unor factori externi precum 
săruri, leșii, acizi.

2.2.4. Suprafețe de aluminiu brute, după formare

Sunt evaluate zonele relevante din punct de vedere al aspectului vizual sau a utilizabilității produsului.

Evaluarea nu acoperă stratul care apare pe elemente, format ca urmare a depozitării sau exploatării în condiții de umezeală pe 
o perioadă lungă de timp. Nu sunt supuse evaluării deteriorările cauzate de fenomene naturale extreme, contactul cu un mediu 
agresiv sau acțiunea unor factori externi precum săruri, leșii, acizi.

2.2.5. Suprafețe anodizate ale profilelor din aluminiu

Sunt evaluate suprafețele relevante pentru aspectul vizual sau utilizabilitatea produsului.

Evaluarea nu acoperă depunerile de pe elemente care sunt cauzate de depozitarea sau funcționarea în condiții de umiditate pe 
termen lung. Evaluarea nu acoperă daunele cauzate de fenomene naturale extreme, contactul cu un mediu agresiv sau acțiunea 
unor factori externi, cum ar fi sărurile, leșiile , acizii.

Orice defecte sunt evaluate de la distanțele trecute în tabelul de mai sus.



R – zona de margine – 15 mm, de obicei acoperită  
 cu cadru sau corespunzătoare etanșării marginii  
 (în cazul unei margini neacoperite cu cadru)
E – zona perimetrală – la periferia zonei vizibile,  
 cu o lățime de 50 mm
M – zona principală

DA

Inspectări suplimentare conform tabelului de mai jos

NU

Inspectarea corectă a geamului se bazează pe evaluarea de la o distanță de 2,0 m, în unghi drept în lumina zilei (fără lumina directă 
a soarelui) sau în lumina puternică difuză pe fundalul unui ecran gri.

Geamuri termopane izolatoare, altele decât cele fabricate din două geamuri de sticlă monolitică. Numărul admis de defecte 
este cu 25% mai mare pentru fiecare componentă suplimentară din sticlă (de ex., sticlă cu două compartimente - x1.25). 

Defectul este vizibil la 
o distanță de 2 metri 

în lumina naturală?

Geamul este în conformitate cu
standardul PN-EN 1279-1, defectul nu 

este eligibil pentru recunoaștere

Defectul este analizat în continuare
în conformitate cu standardul

PN-EN 1279-1

2.2.6. Suprafete vitrate

Sunt evaluate suprafețele relevante pentru aspectul vizual sau utilizabilitatea produsului. Pentru evaluare sunt perfecte cazurile 
de zgârieturi, ciobiri și defecte punctuale cu un diametru mai mare de 2 mm. Nu sunt supuse evaluării fisurile cauzate de factori 
termici sau mecanici externi, cauzate de asamblarea sau funcționarea necorespunzătoare
Evaluarea calitativă a pachetelor este realizată pe baza figurii de mai jos pentru fiecare dintre zone separat. Zonele  
principale și marginile sunt determinate în funcție de dependențele prezentate.

NUMĂR ACCEPTABIL DE DEFECTE PUNCTIFORME (de ex., bășici, pietricele, „bobițe”, lipsă de înveliș extern)

Dimensiunea defectului fără inel în jurul deformării Suprafața geamului S (m2)

ZONA Ø în mm S ≤ 1 1 < S ≤ 2 2 < S ≤  3 3 <  S

R Toate dimensiunile Fără limite

E

Ø ≤ 1 Acceptabil dacă este mai mic de 3 buc. pentru fiecare zonă Ø ≤ 20 cm

1 < Ø ≤ 3 4 1 pentru fiecare metru de circumferință

Ø > 3 Nepermis

M

Ø ≤ 1 Acceptabil dacă este mai mic de 3 buc. pentru fiecare zonă Ø ≤ 20 cm

1 < Ø ≤ 2 2 3 5 5 + 2/m2

Ø > 2 Nepermis

NUMĂR ACCEPTABIL DE REZIDUURI PUNCTIFORME SUB FORMĂ DE PICĂȚELE/ PUNCTE / SAU PETE
(de ex. Boabe, murdărie, dâre etc. după procesul de producție)

Dimensiunea și tipul defectului Suprafața geamului S (m2)

ZONA Ø în mm S ≤ 1 1 < S

R Toate dimensiunile Fără limite

E

Picățele/Puncte Ø ≤ 1 Fără limite

Picățele/Puncte 1 < Ø ≤ 3 4 buc. 1 pentru fiecare metru de circumferință

Pete Ø ≤ 17 1 buc.

Picățele/Puncte Ø > 3 și Pete Ø > 
17

Maximum 1 buc.

M

Picățele/Puncte Ø ≤ 1 Maximum 3 buc. pentru fiecare zonă Ø ≤ 20 cm

Picățele/Puncte 1 < Ø ≤ 3 Maximum 2 buc. pentru fiecare zonă Ø ≤ 20 cm

Picățele/Puncte Ø > 3 și Pete Ø > 17 Nepermis

NUMĂR ACCEPTABIL DE DEFECTE LINIARE / ALUNGITE (de ex., crăpături dispersate cu o  grosime de <0,15 mm; zgârieturi normale)

ZONA Rodzaj wady Długości poszczególnych wad (mm)
Suma długości  

poszczególnych wad (mm)

Întreaga 
suprafață

Crăpături dispersate ≤ 0,15 mm Fără limite

R

Alte defecte liniare / alungite

Fără limite

E ≤ 30 mm ≤ 90 mm

M ≤ 15 mm ≤ 45 mm



2.2.7. Conexiuni de colț

Sunt evaluate suprafețele importante Ddn punct de vedere al aspectului vizual. Pentru evaluare sunt calificate defectele vizibile 
de la o distanță de cel puțin 0,5 m. Îmbinarea finită nu trebuie să aibă discontinuități sau incluziuni. Abaterea planurilor de profil 
îmbinate vizibile nu poate fi mai mare de:
a) 0,6 mm pentru profile sudate PVC
b) 0,2 mm pentru profile sertizate din aluminiu

DEFINIȚII: 

Defect punctual - perturbare sferică sau semi-sferică a transparenței vizuale atunci când este privit prin sticlă, poate fi o inclu-
ziune solidă, gazoasă, defect punctual în sticla stratificată; Aceste tipuri de defecte includ bule (incluziuni de gaze), pietricele și 
„bobițe”. Acestea sunt evaluate în funcție de numărul de defecte și dimensiunea acestora.

Reziduuri / murdărie - materialul rămas pe suprafața sticlei, poate fi sub formă de pată sau „petic”, de asemenea, în interiorul anastomozei. 

Inel  în jur deformării - zonă deformată local, de obicei în jurul unui defect punctat atunci când defectul se află în interiorul geamului de sticlă.

Pată / dâră - defect mai mare decât defectul punctual, adesea de formă neregulată, parțial cu o structură de tip pată, de  
ex. o amprentă digitală.

Defecte liniare / alungite - defecte care pot apărea pe suprafața sticlei sau în sticlă, sub formă de pete mate, zgârieturi sau 
urme, care se extind pe o anumită lungime sau suprafață. Acestea sunt dezavantaje atunci când una dintre dimensiuni este mai 
mare decât celelalte dimensiuni, de ex., zgârieturi.

Zgârieturi / defecte în exteriorul pachetului:  
Palpabile sub unghie (obligația de verificare a calității mărfii în maxim 
5 zile de la livrarea produsului).

Zgârieturi /defecte în interiorul pachetului: 
Nedetectabil sub unghie.

Definirea localizării defectului în pachetul de sticlă

Fig. Pachet cu trei geamuri - două compartimente

3. Abateri / aspecte acceptabile care nu constituie un defect al produsului

3.1. Suprafețe furniruite

Pe culoarile deschise, pe suprafață este admisibilă o urmă cu diametrul de 5mm. Dacă observați un defect, acesta trebuie 
măsurat cu un dispozitiv de măsurare adecvat (scară milimetrică/măsurătoare). Sunt permise diferențe ușoare de culoare pe 
straturile furniruite în cadrul aceluiași model de furnir. Datorită specificității lor și a modului de așezare a nodurilor, culorile ase-
mănătoare lemnului pot prezenta o ușoară diferență de structură. Nu sunt permise defecte ale suprafețelor vizibile pe furnirul 
neted. Dacă un produs nou este montat în apropierea celui montat anterior, sunt permise diferențe de structură, culoare, nuan-
ță și luciu ale suprafeței. Suprafețele ascunse, atunci când produsul este închis, pot diferi de suprafețele vizibile.

3.2. Suprafețe vopsite

Este permisă o includere - defect de tip punct cu diametrul de 1 mm pe 2 m de panou. Dacă observați un defect, acesta trebuie 
măsurat cu un dispozitiv de măsurare adecvat (scară milimetrică/măsurătoare). Dacă se observă un defect, acesta trebuie mă-
surat cu un dispozitiv de măsurare adecvat (scară milimetrică / măsură). Sunt permise diferențele de culoare între elementele 
din diferite materiale sau realizate cu tehnologie diferită. Sunt permise variațiile de nuanțe de culoare ale elementelor lăcuite în 
diferite loturi de producție. Dacă noul produs este montat aproape de cel montat anterior, sunt permise diferențe în structură, 
culoare, nuanță și luciu ale panourilor. Suprafețele ascunse, atunci când produsul este închis, pot diferi de suprafețele vizibile.

3.3. Suprafețe zincate după formare

Muchiile tăiate neasigurate din fabrică sau efectuate în timpul montajului (capetele liniilor, muchiile orificiilor etc.) la o distanță 
de 10 mm de linia de tăiere sunt excluse din evaluare. Nu sunt supuse evaluării elementele zincate pe care defectele apărute 
în timpul utilizării nu depășesc 0,5% din suprafața totală. Pierderea strălucirii apare direct proporțional cu expunerea la soare, 
pot apărea pete și decolorare (care nu fac obiectul evaluării).



3.4. Suprafețe de aluminiu brute, după formare

Muchiile tăiate neasigurate din fabrică sau efectuate în timpul montajului (muchiile orificiilor etc.) la o distanță de 10 mm de 
linia de tăiere sunt excluse din evaluare. Nu sunt supuse evaluării elementele din aluminiu pe care defectele apărute în timpul 
utilizării nu depășesc 0,5% din suprafața totală. Pierderea strălucirii apare direct proporțional cu expunerea la soare, pot apărea 
pete și decolorare (care nu fac obiectul evaluării).

3.5. Suprafețe anodizate ale profilelor din aluminiu

Marginile tăiate neasigurate în fabrică sau realizate în timpul montajului (marginile orificiilor etc.) la o distanță de 10 mm de 
linia de tăiere sunt excluse din evaluare. Nu sunt supuse evaluării elementele din aluminiu pe care defectele apărute în timpul  
utilizării nu depășesc 0,5% din suprafața totală. Pierderea strălucirii apare direct proporțional cu expunerea la soare, este 
posibilă apariția petelor și decolorarea (nu este supusă evaluării). Este permisă apariția defectelor rezultate din procesele de 
producție, cum ar fi: linii de matrițe vizibile, linii de procesare vizibile, zgârieturi și dâre.

3.6. Suprafețe vitrate 

Este permisă condensarea vaporilor de apă, care apar pe suprafețele exterioare ale pachete-
lor de geamuri orientate atât spre interiorul încăperii, cât și spre exteriorul clădirii. Acesta este 
un fenomen natural care apare atunci când umiditatea aerului este ridicată și temperatura 
sticlei este mai mică decât a aerului ambiant (așa-numitul punct de rouă). În cazul geamurilor 
PMMA, evaporarea este permisă în interiorul geamului. Absorbția umezelii din aer se datorea-
ză mai multor factori și combinațiilor acestora. Motivul principal este difuzia umezelii (infiltra-
rea umezelii) cauzată de presiune, umiditatea aerului, temperatură și punctul de condensare. 
În unitățile de geamuri PMMA se utilizează știfturi de distanță, al căror număr depinde de 
dimensiunile și forma geamului.

Este permis un spațiu la îmbinarea între cadrele panoului, cu condiția ca spațiul să nu depă-
șească 1 mm.

Sunt acceptabile deteriorările externe ale marginii sticlei și ale zgârieturilor, care nu afectează 
rezistența sticlei și nu depășesc lățimea garniturii sticlei termopane (EN1279-1: 2018 F.6).
Sunt permise modificări în percepția culorii, ceea ce poate rezulta din conținutul de oxid de fier 
din sticlă, procesul de acoperire, modificările în grosimea sticlei, structura geamului și învelișul 
geamului.

Sunt permise variații ale culorii geamului izolator termopan, fațadele din geamuri izolatoare termopane care conțin sticlă aco-
perită pot avea nuanțe diferite ale aceleiași culori. Fenomenul descris poate fi mărit atunci când observăm sticla sub un anumit 
unghi. Motivele posibile ale variațiilor de culoare includ ușoare variații ale culorii substratului pe care se aplică învelișul și ușoare 
variații ale grosimii învelișului în sine. În cazul geamurilor izolatoare termopane din sticlă float, efectele de interferență pot pro-
voca apariția culorilor spectrale. Interferența optică este cauzată de suprapunerea a două sau mai multe unde de lumină la un 
moment dat și aceasta nu este considerată a fi un defect.

Este permisă distorsiunea optică a geamului rezultată din locul de instalare a geamului  - dacă geamul izolator termopan este 
montat la o înălțime diferită sau când temperatura sau presiunea barometrică se schimbă (presiune mai mare sau mai mică) 
decât la locul de producție a geamul, sticla se va înclina spre interior sau spre exterior provocând un efect specific de defor-
mare. În cazul geamurilor izolatoare termopane sunt montate la o înălțime de peste 700 m deasupra nivelului mării sau dacă 
diferența relativă de înălțime dintre locul de producție al geamurilor și locul de montare a acestora este mai mare de 500 m, se 
recomandă efectuarea compensării presiunii. Acest lucru va reduce efectul de concavitate / convexitate al geamurilor izolatoare 
termopane și va reduce riscul de spargere a sticlei, este bine să țineți minte acest lucru când depuneți comanda.

Irizarea sau altfel,  anizotropia nu este un defect al produsului. Atunci când vizualizați o sticlă securizată de silicat de var sodic 
întărită termic sub lumină polarizată, zonele de tensionare apar ca zone colorate, numite uneori „pete de leopard”. Polarizarea 
luminii are loc în timpul zilei. Gradul de polarizare a luminii depinde de vreme și de unghiul în care cad pe geam razelor solare. 
Efectul birefringenței este mai pronunțat atunci când este privit sub unghi sau prin ochelari polarizați.

Modelele formate pe suprafața geamului prin condensarea apei / umezelii sunt cunoscute sub denumirea de „modele de picura-
re” / urmele ventuzelor nu sunt defecte ale sticlei. Acestea se formează datorită prezenței depunerilor microscopice de silicon 
pe suprafața sticlei, care se descompun în timp.

Fisurile termice nu sunt un defect al produsului, fisurile de tensionare termică apar în cazul modificărilor bruște ale temperaturii 
sticlei. Riscul de fisuri termice crește în instalațiile în care există o umbrire parțială ridicată (de ex. prin perdele, jaluzele, afișe, 
mobilier, autocolante etc.), unde se utilizează perdele, se aplică folii și unde încălzitoarele sau aparatele de aer condiționat sunt 
direcționate direct spre sticlă.
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3.7. Excluderi din evaluare

Nu sunt supuse evaluării straturile de acoperire expuse la temperaturi ale aerului mai mici de -25oC și mai mari de + 55oC.  
Suprafețele vopsite și furniruite, pregătite în diferite loturi de producție, pot diferi prin culoare, nuanță, structură și luciu. În 
funcție de caracteristicile de funcționare, rularea carcasei ușii de garaj / a grilei de rulare / a ruloului extern poate provoca 
abraziunea lamelelor / profilurilor, ceea ce este un fenomen natural și nu poate fi supus evaluării. Fenomenul de mai sus poate 
apărea după cca. 200 de cicluri.

În timpul funcționării ușii de garaj secționale, din cauza abaterilor dimensionale admisibile ale panourilor, a dilatării datorate 
temperaturii și a caracteristicilor de funcționare a ușii de garaj, este un fenomen natural faptul că segmentele de pe încuietorile 
conexiunii sunt șterse și nu sunt supuse evaluării. În funcție de caracteristicile ușii de garaj, grilei, geamului și a ușii, în locurile 
de contact ale suprafeței cu garniturile de etanșare, poate apărea abraziunea dintre straturilor, care este un fenomen natural și 
nu poate fi evaluat. Orice defecte vizuale care nu sunt vizibile după montarea produsului nu fac obiectul evaluării.


