
1. ВСТУП

1.1. Предмет стандарту

Стандарт містить інформацію про допустимі відхилення якості поверхні та містить критерії для оцінки вищезазначених
відхилень. Оцінка стосуватиметься візуального огляду поверхні:
- покритий лаком,
- ламінований,
- анодований,
- екструдовані профілі,
- сталеві та алюмінієві профілі, сформовані при обробці пластмаси,
- засклені прозорі поверхні (одинарні та подвійні склопакети).

1.2. Сфера застосування

Стандарт застосовується до таких типів поверхонь:
- ламіновані поверхні „сендвіч” панелей,
- ламіновані поверхні накладного і вставленого дверного полотна,
- ламіновані поверхні екструдованих та гнутих алюмінієвих профілів,
- ламіновані поверхні екстрадованих та гнутих ПВХ-профілів,
- пофарбовані поверхні „сендвіч” панелей,
- пофарбовані поверхні накладного і вставленого дверного полотна,
- пофарбовані поверхні екструдованих та гнутих алюмінієвих профілів,
- пофарбовані поверхні сформованих алюмінієвих профілів,
- пофарбовані поверхні сформованих сталевих профілів,
- оцинковані поверхні сформованих сталевих профілів,
- необроблені поверхні сформованих алюмінієвих профілів,
- анодовані поверхні алюмінієвих профілів,
- засклені прозорі поверхні у виробах (склопакети, скління у воротах тощо),
- зварені та замішані поверхні профілів.

1.3. Діапазон поверхонь

Типи поверхонь, описані в розділі 1.2, можна знайти у виробах KRISPOL / KRISHOME:

2. Критерії оцінки

2.1. Як провести візуальний огляд

Оцінка проводиться шляхом погляду під кутом 90 ° на досліджуваній поверхні вертикально з відстані, зазначеної в
таблиці нижче. Випробування проводиться на закритому продукті при природному денному світлі, але не під прямими
сонячними променями. Під час огляду не дозволяється використовувати збільшувальні прилади та джерела сильного
світла (наприклад, галогенні лампи, ліхтарики). Випробовувана поверхня повинна бути повністю сухою.
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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 



ТАБЛИЦЯ ВІДСТАНЕЙ ВІД КОНТРОЛЬОВАНОЇ ПРОБИ ЗАЛЕЖНО ВІД ПЛОЩІ ТА ПРОДУКТУ

вид
поверхні

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

гаражні
секційні

гаражні
ролетні
ворота

ворота
промислові

секційні

промислові
ворота і
ролети

ALU / PVC
ZEW / WEW

рафштори
і жалюзі

ламіновані поверхні
«сендвіч» панелей

2 m 2 m 2 m 1 m / 1 m

ламінована панель 2 m 2 m 2 m / 1 m 2 m

пофарбовані поверхні панельногот 
ипу „Сендвіч”

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

пофарбовані поверхні профілів 3 m 3 m 3 m 3 m 2 m / 1 m 2 m

оцинковані поверхні сформованих
сталевих профілів

2 m 2 m 2 m 2 m

необроблені поверхні сформованих
алюмінієвих профілів

3 m 3 m 3 m 3 m 3 m

анодовані поверхні алюмінієвих профілів 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m

засклені поверхні у виробах 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m / 2 m 

2.2. Критерії оцінки різних типів поверхонь
2.2.1. Ламіновані поверхні

Оцінюються поверхні, які мають відношення до візуального аспекту або зручності використання виробу. Випадки садин,
здертостей, пухирів та надмірної тьмяності покриття підлягають оцінці. 

Темні тьмяні або знебарвлені поверхні в результаті монтажу в сильному сонячному місці теж оцінюються.

2.2.2. Пофарбовані поверхні

Оцінюються місця, важливі з точки зору візуального аспекту чи зручності використання продукту. Випадки недофарбовування, 
сколювання, потертості, пухирі, відсутність адгезії фарби, зміна кольору, надмірна тонування покритого лаком покриву, 
надмірна шорсткість, плями, подряпини підлягають оцінці. Покриття повинно мати рівний колір і блиск - дозволяється 
візуальна оцінка, де блиск повинен бути порівнянним під однаковим кутом з еталонним зразком.

Перевірку кольору можна використовувати лише з шаблоном актуальний палітри Krispol RAL або можна провести тест 
спектрометра. Вимірювальний пристрій відповідно до рекомендацій наступних стандартів:

PN-EN ISO 3668:2002 - Farby i lakiery - Wzrokowe porównywanie
PN-ISO 7724:2003 - Farby i lakiery -- Kolorymetria - Części 1-3
PN-EN ISO 11664:2011 - Kolorymetria - Części 1-5

2.2.3. Оцинковані поверхні

Оцінюються місця, важливі з точки зору візуального аспекту чи зручності використання продукту.

Оцінка охоплює забруднення, яке відбувається на оцинкованих елементах, що складаються переважно з оксиду або
гідроксиду цинку, що утворюються в результаті зберігання або експлуатації в умовах тривалої вологи. Пошкодження,
спричинені надзвичайними природними явищами, контактом з агресивним середовищем або дією зовнішніх факторів,
таких як солі, луг, кислоти, не підлягають оцінці.

2.2.4. Алюмінієві поверхні

Оцінюються місця, які мають відношення до візуального аспекту або зручності використання продукту.

Оцінка не охоплює забруднення елементів, спричинених зберіганням або експлуатацією у тривалих сирих умовах.
Оцінка не охоплює збитки, спричинені екстремальними природними явищами, контактом з агресивним середовищем
або дією зовнішніх факторів, таких як солі, луг , кислоти.

2.2.5. Поверхні з анодованого алюмінію

Оцінюються місця, які мають відношення до візуального аспекту або зручності використання продукту.

Оцінка не охоплює забруднення, що виникає на елементах, спричинених зберіганням або експлуатацією у тривалих
сирих умовах. Оцінка не охоплює збитки, заподіяні екстремальними природними явищами, з агресивним середовищем 
або дією зовнішніх факторів, таких як солі, луг, кислоти.

Усі дефекти оцінюються з відстаней, наведених у таблиці вище.



Так

Подальший огляд згідно з таблицями нижче

НІ

2.2.6. Засклені поверхні

Оцінюються області, які мають відношення до візуального аспекту або зручності використання продукту. Оцінка охоплює 
випадки подряпин, відколів та точкових дефектів діаметром більше 2 мм. Тріщини, викликані термічними або механічними 
зовнішніми факторами, спричинені неправильною збіркою або експлуатацією, не підлягають оцінці.

Якісна оцінка пакетів проводиться на основі малюнка нижче для кожної з зон окремо. Основні та крайові зони 
визначаються відповідно до заданих залежностей. 

R – крайова зона – 15 мм, зазвичай закрита  
 рамою або відповідає ущільненню країв  
 (у випадку країв без рамки).
E –  зона периметра - по периферії видимої  
 зони, шириною 50 мм.
M – основна зона

Правильний огляд склопакета полягає на оцінці з відстані 2,0 м, під прямим кутом при денному світлі (без прямих сонячних 
променів) або при яскравому розсіяному освітленні на тлі сірого екрану.

Ізоляційні склопакети, крім тих, що виготовлені з двох штук монолітного скла. Допустима кількість дефектів 
збільшується на 25% для кожного додаткового скляного складового компонента (наприклад, двокамерне скло - x1,25).

Чи видно дефект з відстані  
2 метрів за природного  

освітлення?

Скло відповідає стандарту 
PN-EN 1279-1, дефект не 

підлягає визнанню

Ми піддаємо дефект
подальшому аналізу відповідно

до стандарту PN-EN 1279-1

МОЖЛИВА КІЛЬКІСТЬ ТОЧКОВИХ ДЕФЕКТІВ (наприклад, пухирі, камінчики, «зерна», дефекти покриття)

Розмір дефекту без ореолу Площа скла S (м2)

ЗОНА Ø в мм S ≤ 1 1 < S ≤ 2 2 < S ≤  3 3 <  S

R Усі розміри Без обмежень

E

Ø ≤ 1 Допускається, якщо є менш ніж 3 шт. на кожну область Ø ≤ 20 cm

1 < Ø ≤ 3 4 1 шт. на кожен метр периметру

Ø > 3 Niedozwolone

M

Ø ≤ 1 Допускається, якщо є менш ніж 3 шт. на кожну область Ø ≤ 20 cm

1 < Ø ≤ 2 2 3 5 5 + 2/m2

Ø > 2 Не допускається

ДОПУСТИМА КІЛЬКІСТЬ ТОЧКОВИХ ЗАЛИШКІВ У ФОРМІ КРАПОК/ ТОЧОК І / АБО ПЛЯМ 
(наприклад, зерна, бруд, патьоки тощо після процесу виробництва)

Розмір і тип дефекту Площа скла S (м2)

ЗОНА Ø в мм S ≤ 1 1 < S

R Усі розміри Без обмежень

E

Точки/Крапки Ø ≤ 1 Без обмежень

Точки/Крапки 1 < Ø ≤ 3 4 шт. 1 шт. на кожен метр периметру

Пляма Ø ≤ 17 1 шт.

Точки/Крапки Ø > 3 та Пляма Ø > 17 Максимально 1 шт.

M

Точки/Крапки Ø ≤ 1 Максимально 3 шт. на кожну область Ø ≤ 20 cm

Точки/Крапки 1 < Ø ≤ 3 Максимально 2 шт. на кожну область Ø ≤ 20 cm

Точки/Крапки Ø > 3 та Пляма Ø > 17 Не допускається

ДОПУСТИМА КІЛЬКІСТЬ ЛІНІЙНИХ / ПОДОВЖЕНИХ  ДЕФЕКТІВ
(наприклад, волосяні тріщини товщиною ≤ 0,15 мм; звичайні тріщини)

ЗОНА Тип дефекту Довжина окремих дефектів (мм) Сума довжин окремих дефектів (мм)

Вся площа Волосяні тріщини ≤ 0,15 mm Без обмежень

R

Інші лінійні/подовжені дефекти

Без обмежень

E ≤ 30 мм ≤ 90 мм

M ≤ 15 мм ≤ 45 мм



2.2.7. Кутові з'єднання

Оцінюються поверхні, які мають відношення до візуального аспекту. Оцінці підлягають дефекти, видимі з відстані не 
менше 0,5 м. Готове з'єднання не повинно мати перерв або включень. Відхилення видимих площин з'єднуваних профілів 
не може бути більшим за:
a) 0,6 мм для зварних профілів з ПВХ
b) 0,2 мм для алюмінієвих обтискних профілів

ВИЗНАЧЕННЯ:

Точковий дефект - сферичне або напівсферичне порушення візуальної прозорості при погляді крізь скло, це може бути 
тверде, газоподібне включення, точковий дефект у багатошаровому склі; До таких типів недоліків належать пухирі (газові 
включення), камінчики та «зерна». Вони оцінюються за кількістю дефектів та їх розмірами.

Залишки / бруд - матеріал, що залишився на поверхні скла, це може бути плямка або «латка», також внутрішні «зрощення».

Ореол - місцево спотворена область, зазвичай навколо точкового дефекту, коли дефект знаходиться на поверхні скла.

Пляма / патьоки - дефект більший за точковий дефект, часто неправильної форми, частково з крапчастою 
структурою, наприклад, відбиток пальця.

Лінійні / подовжені дефекти - дефекти, які можуть з’явитися на поверхні скла або у склі у вигляді забруднення, подряпин 
або слідів, що поширюються на певну довжину або поверхню. Це недоліки, коли один з розмірів більший за інші, наприклад 
подряпина.

Подряпини / пошкодження зовні упаковки:
Відчувається під нігтем (обов'язок перевірити якість товару 
протягом максимум 5 днів з моменту доставки товару).

Подряпини / пошкодження всередині склопакету:
Не відчуваються під нігтем.

Визначення місця дефекту в склопакеті

Рис. Пакет з трьома склами - двокамерний.

3. Допустимі відхилення / аспекти, що не є дефектом товару

3.1. Ламіновані поверхні

На світлих тонах допускається одне втирання поверхні діаметром до 5 мм. Якщо помічений дефект, його слід виміряти
за допомогою відповідного вимірювального приладу (міліметрова шкала / міра). Допускаються незначні кольорові 
відмінності у шпонованих покриттях з одним і тим же візерунковим малюнком. Завдяки своїй специфічності та способу 
розміщення кілець, дерев’яні кольори можуть виявляти невелику різницю в структурі. На гладких вінірах не допускаються 
дефекти видимих поверхонь. Якщо новий виріб встановлюється близько до встановленого раніше, допускаються 
відмінності в структурі, кольорі, відтінку та блиску поверхні. Невидимі поверхні, коли виріб закрито, можуть відрізнятися 
від видимих поверхонь.

3.2. Пофарбовані поверхні

Допускається один дефект - точковий дефект діаметром до 1 мм на 2 погонних метри панелі. На світлих тонах допускається 
одноразове натирання поверхонь діаметром до 5 мм. Якщо дефект помічений, його слід виміряти за допомогою 
відповідного вимірювального приладу (міліметрова шкала / міра). Допускається виникнення колірних відмінностей між 
елементами з різних матеріалів або виготовленими за іншою технологією. Допускається виникнення відмінностей у 
кольорових відтінках лакованих елементів у різних виробничих партіях. Якщо новий виріб встановлюється близько до 
встановленого раніше, допускаються відмінності в структурі, кольорі, відтінку та блиску панелей. Невидимі поверхні, коли 
виріб закрито, можуть стати різними відрізняються від видимих поверхонь.

3.3. Оцинковані поверхні

Зрізи, які не закріплені виробником або не зроблені під час складання (кінці ліній, краї отворів тощо) на відстані 10 
мм від лінії різання, виключаються з оцінки. Оцинковані елементи з дефектами, що виникають під час використання, 
не перевищують 0,5% загальної площі, не підлягають оцінці. Втрата блиску відбувається прямо пропорційно можуть 
виникнути сонячні промені, плями та зміна кольору (не підлягають оцінці).



3.4. алюмінієві поверхні

Зрізи, незакріплені на заводі або зроблені під час складання (краї отворів тощо) на відстані 10 мм від лінії різання, 
виключаються з оцінки. Алюмінієві елементи з дефектами, що виникають під час використання, не перевищують 0,5% 
загальної площі, не підлягають оцінці. Втрата блиску відбувається прямо пропорційно експозиції сонце, плями та зміна 
кольору (не підлягають оцінці).

3.5. Поверхні з анодованого алюмінію

Зрізи, незакріплені на заводі або зроблені під час складання (краї отворів тощо) на відстані 10 мм від лінії різання, 
виключаються з оцінки. Алюмінієві елементи з дефектами, що виникають під час використання, не перевищують 0,5% 
загальної площі, не підлягають оцінці. Втрата блиску відбувається прямо пропорційно сонячному впливу, можливі плями 
та зміна кольору (не підлягають оцінці). Допускається виникнення дефектів наслідок виробничих процесів, таких як: 
видимі матриці, видимі технологічні лінії, подряпини та смуги.

3.6. Засклені поверхні

Допускається конденсація водяної пари, що з’являється на зовнішніх поверхнях склопакетів, 
звернених як всередину приміщення, так і зовні будівлі. Це природне явище, яке виникає, 
коли вологість повітря висока, а температура скла нижче, ніж навколишнє повітря (так 
звана точка роси). У разі скління з ПММА допускається випаровування всередині скління. 
Поглинання вологи з повітря обумовлено рядом факторів та їх поєднанням. Основною 
причиною є дифузія вологи (інфільтрація вологи) через тиск, вологість повітря, температуру 
та точку конденсації. У склопакетах з ПММА використовуються дистанційні штифти, 
кількість яких залежить від розмірів і форми скління.

Допускається зазор у з'єднанні між рамками скла за умови, що зазор не перевищує 1 мм.
Допустимі зовнішні пошкодження кромки скла та зазубрин, які не впливають на міцність 
скла та не перевищують ширину ізоляції скла (EN1279-1:2018 F.6).

Зміни у сприйнятті кольору допустимі, це може бути результатом вмісту оксиду заліза у 
склі, процесу нанесення покриття, зміни товщини скла, структури скла та покриття скла.
Допускаються зміни в кольорі ізоляційного склопакету, фасади з ізоляційних склопакетів, 
що містять скло з покриттям, можуть мати різні відтінки одного кольору.  Описане 
явище може збільшитися, якщо ми спостерігаємо за склом під кутом. Можливі причини 
зміни кольору включають невеликі зміни кольору основи, на яку наноситься покриття, і 
незначні зміни товщини самого покриття.

У випадку ізоляційних склопакетів з флоат-скла, ефекти інтерференції можуть спричинити появу спектральних кольорів. 
Оптична інтерференція викликається накладанням двох або більше світлових хвиль в одній точці і не є дефектом.

Допускається оптичне спотворення скляної поверхні внаслідок місця встановлення вікна - якщо ізоляційний склопакет 
встановлений на іншій висоті або коли температура або атмосферний тиск змінюються (більший або нижчий тиск), ніж 
у місці, де склопакет виробляється, поверхня скла відхиляється всередину чи зовні, викликаючи специфічний ефект 
прогинання. При установці ізоляційних склопакетів вище 700 м над рівнем моря або якщо відносна різниця висот між 
виробничим майданчиком склопакету та місцем його установки перевищує 500 м, рекомендується виконати компенсацію 
тиску. Це зменшить ефект увігнутості / опуклості ізоляційних склопакетів та зменшить ризик розбиття скла, слід це мати 
на увазі під час замовлення.

Райдужка, або анізотропія, не є дефектом продукту. При огляді термічно загартованого захисного скла з натрієво-
-вапняного силікату при поляризованому освітленні зони напружень виглядають як кольорові зони, які іноді називають 
"леопардовими плямами". Поляризація світла відбувається при звичайному денному світлі. Ступінь поляризації світла 
залежить від погоди та кута нахилу сонячних променів. Ефект подвійного заломлення більш виражений, якщо дивитися 
під кутом або через поляризовані окуляри.

Візерунки, утворені на поверхні скла внаслідок конденсації води / вологи, відомі як «крапельні візерунки» / сліди 
всмоктування не є дефектом скла.  Вони утворюються через наявність на поверхні скла мікроскопічних силіконових 
відкладень, які з часом розкладаються.

Термічні тріщини не є дефектом продукту, тріщини внаслідок термічного напруження з’являються у разі різкої зміни 
температури скла. Ризик утворення термічних тріщин зростає в установках з високим частковим затемненням (наприклад, 
через штори, жалюзі, плакати, меблі, наклейки тощо), де використовуються штори, накладаються плівки та де нагрівачі 
або кондиціонери спрямовані безпосередньо на скло.
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3.7. Виключення з оцінки

Оцінюються покриття, що піддаються температурі повітря нижче -25 ° C і вище + 55 ° C. Пофарбовані та ламіновані 
поверхні, приготовані в різних виробничих партіях, можуть відрізнятися кольором, відтінком, структурою та блиском. 
Відповідно до експлуатаційних характеристик, кочення дверної штори / решітки / зовнішньої ролети може спричинити 
стирання ламельних / профільних покриттів, що є природним явищем і не підлягає оцінці. Вищезазначене явище може 
статися після прибл. 200 циклів.

Під час експлуатації секційних дверей через допустимі відхилення розмірів панелей, температурне розширення та 
характеристики роботи дверей стирання сегментів на замкових з'єднаннях є природним явищем і не підлягає оцінці. 
Покриття, які є природним явищем і не може бути оцінений. Будь-які візуальні дефекти, які не видно після монтажу 
виробу, не підлягають оцінці.


