


ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES 
 
ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ 
 
Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη  
δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε 
βάζε ην PVC είλαη εηδηθά κειεηεκέλα απφ εκάο θαη επίζεο παξάγνληαη ζηα 
εξγνζηάζηά καο.  
 
Ο θνηλφο ηνπο παξνλνκαζηήο είλαη ε εμαηξεηηθά πςειή αληνρή ζηελ παιαίσζε πνπ 
εμαζθαιίδεη φηη ηα αξρηθά γλσξίζκαηα ησλ εμειαζκέλσλ ζπζηαηηθψλ παξακέλνπλ 
αλαιινίσηα ζε βάζνο ρξφλνπ.  Ιδηαίηεξε πξνζνρή έρεη δνζεί ζηελ αλάπηπμε θαη 
παξαγσγή εηδηθψλ πιηθψλ πνπ λα ηθαλνπνηνχλ ηνπο ηζρχνληεο ηηαιηθνχο θη 
επξσπατθνχο θαλφλεο  γηα δηαθνξεηηθέο εθαξκνγέο. 
 
Η BMP δηαζέηεη άξηζηα εθπαηδεπκέλνπο ηερληθνχο έηνηκνπο λα βνεζήζνπλ ηνπο 
πειάηεο κε ην ζρεδηαζκφ, ηνλ θαζνξηζκφ ησλ πιένλ θαηάιιεισλ πιηθψλ, ηε κειέηε 
γηα ην ηδαληθφ ηαίξηαζκα ησλ ρξσκάησλ  θαη ηελ παξαγσγή ησλ εμαξηεκάησλ γηα ηελ 
εμέιαζε. 
 
Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο 
πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. 
 
ESAFLEX  
Σεηξά εχθακπησλ πιηθψλ κε βάζε ην PVC (πνιπβηλπινρισξίδην) θαη ζπληνκνγξαθία 
«F». Έρεη αλαπηπρζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαθνξεηηθέο βαζκίδεο ζθιεξφηεηαο ηεο 
θιίκαθαο Shore A θαη πιεξεί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα δηάθνξεο εθαξκνγέο. Η επξεία θαη 
δνθηκαζκέλε απηή ζεηξά πιεξεί ηνλ θαλνληζκφ UNI 9122. 
 
ESAFLEX HC85 
Απηφο ν ηχπνο πιηθνχ είλαη εηδηθά ζρεδηαζκέλνο απφ ηελ εηαηξεία καο γηα ηελ 
παξαγσγή ιακπεξψλ πξνθίι πνπ κπαίλνπλ γχξσ απφ πάλει. 
 
Μπνξεί λα εθαξκνζηεί γχξσ απφ πάλει κε δηαθνξεηηθέο αθηίλεο θαη αληηζηέθεηαη 
ζηελ παιαίσζε γηα πεξηζζφηεξν απφ 10 έηε ρσξίο ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηα θπζηθά 
θαη κεραληθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά. Ωο πιηθφ κπνξεί λα ζπγθνιιεζεί θαη λα θνιιεζεί.  
 
ESAFLEX N90 
Απηφο ν ηχπνο πιηθνχ έρεη ζρεδηαζηεί απφ ηελ εηαηξεία καο εηδηθά γηα ηελ παξαγσγή 
πξνθίι πνπ κπαίλνπλ γχξσ απφ πάλει. 
Μπνξεί λα ηνπνζεηεζεί γχξσ απφ πάλει κε δηαθνξεηηθέο αθηίλεο θαη αληηζηέθεηαη 
ζηελ παιαίσζε γηα πεξηζζφηεξν απφ 10 έηε ρσξίο ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηα θπζηθά 
θαη κεραληθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά. Ωο πιηθφ κπνξεί λα ζπγθνιιεζεί θαη λα θνιιεζεί.  
 
ESADUR 
Σεηξά άθακπησλ πιηθψλ κε βάζε ην PVC (πνιπβηλπινρισξίδην) θαη ζπληνκνγξαθία 
«R». Γηαθέξνπλ απφ ηα άιια σο πξνο ηελ αληνρή ηνπο ζε ρηππήκαηα. Δίλαη άθιεθηα, 
αλζεθηηθά ζε νμέα, κε κηθξή ζεξκηθή δηαζηνιή θαη ρακεινχο ζπληειεζηέο ζεξκηθήο 
αγσγηκφηεηαο.  
 
DURFLEX 
Σεηξά ζπλεμειαζκέλσλ πξντφλησλ κε ζπληνκνγξαθία ην «C», πνπ πξνέξρνληαη απφ 
κία ηαπηφρξνλε εμέιαζε δχν πιαζηηθψλ πιηθψλ (ESADUR+ ESAFLEX) κε 
δηαθνξεηηθά γλσξίζκαηα ζθιεξφηεηαο θη επθακςίαο. Η πςειή πνηφηεηα ησλ 
πξντφλησλ απηψλ επηηξέπεη δηαθνξεηηθέο ιχζεηο ζε δηάθνξεο εθαξκνγέο. 



ELAPRENE 
Σεηξά πξντφλησλ  κε ζπληνκνγξαθία «EL», πνπ πξνέξρνληαη απφ ζεξκνπιαζηηθφ θαη 
ζεξµνζθιεξπλφµελν ειαζηνκεξέο . Μπνξνχλ λα είλαη κνλνεμειαζκέλα ή 
ζπλεμειαζκέλα θαη πιεξνχλ ηνλ θαλνληζκφ UNI 9122. Αληέρνπλ ηέιεηα ππφ αθξαίεο 
ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο (απφ -30νC έσο +85νC). Τν θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο είλαη 
ε ηδηαίηεξα πςειή ειαζηηθή επαλαθνξά, θαζφηη ιάζηηρα, φπσο επηβεβαηψλεηαη θαη ζηε 
δνθηκή Σπκπίεζεο. Τα Elaprene ελδείθλπληαη επίζεο θαη γηα ρξήζεηο κε πδαηνδηαιπηέο 
βαθέο. 
 

 
1. Πξνζδηνξηζκφο θνξηίνπ Θξαχζεο UNI 5819. 

2. Πξνζδηνξηζκφο πνζνζηηαίαο επηκήθπλζεο πξηλ ηε ζξαχζε UNI 5819. 

3. Πξνζδηνξηζκφο ζθιεξφηεηαο UNI4916. 

4. Γηαθχκαλζε βάξνπο ASTMD 471. 

5. Γηαθχκαλζε φγθνπ  BMP/Labs. 

6. Μπινθάξηζκα BMP/Labs. 

 
Δοκιμή Μπλοκαρίσματος 
Πξνθεηκέλνπ λα δνθηκαζηεί ε πξαγκαηηθή επίδξαζε ελφο ζπζηήκαηνο βαθήο ζε έλα 
παξέκβπζκα, θξίλεηαη ζθφπηκν λα αμηνινγεζεί -πέξα απφ ηελ φπνηα ηξνπνπνίεζε 
ησλ κεραληθψλ γλσξηζκάησλ- θαη ε φπνηα κεηαβνιή ζηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ 
παξεκβχζκαηνο.  
Υπφ νξηζκέλεο ζπλζήθεο ρξφλνπ θαη ζεξκνθξαζίαο, κπνξεί λα παξαηεξεζνχλ 
θαηλφκελα θνιιήκαηνο κεηαμχ ηνπ παξεκβχζκαηνο θαη ηνπ θχιινπ ηνπ θνπθψκαηνο. 
Τν θαηλφκελν απηφ είλαη γλσζηφ σο Μπινθάξηζκα.  
Η BMP έρεη αλαπηχμεη ηε δηθή ηεο κέζνδν γηα ηελ αλάιπζε ηνπ Μπινθαξίζκαηνο, 
ιακβάλνληαο ππ΄φςε σο βαζηθέο παξακέηξνπο ην «ρξφλν», ηε «ζεξκνθξαζία» θαη 
ηελ «πίεζε ηεο επαθήο».  
 
Μέθοδος δοκιμής Μπλοκαρίσματος 
Έλα δείγκα επίπεδνπ παξεκβχζκαηνο πηέδεηαη αλάκεζα ζε δχν θνκκάηηα μχινπ 
βακκέλα κε βαθή αξαησκέλε κε λεξφ. 
 
Έλα βάξνο 150 grams/cm2 ηνπνζεηείηαη ζην επάλσ κέξνο.  
Όιν καδί κπαίλεη ζην θνχξλν γηα 168 ψξεο ζηνπο +80νC.  
Καηά ηε δνθηκή δελ παξαηεξείηαη θαζφινπ θφιιεκα κεηαμχ ηνπ παξεκβχζκαηνο θαη 
ηνπ θνπθψκαηνο πνπ είλαη βακκέλν κε βαθή αξαησκέλε κε λεξφ. 
 
ELAPRENE 64 
Τν πιηθφ απηφ είλαη έλα πνιπνιεθηληθφ παξάγσγν θη αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ 
ζεξκνπιαζηηθψλ πιηθψλ. Ωο πιηθφ ζπγθνιιάηαη εχθνια θαη εθηηκάηαη απφ ηνπο 
θαηαζθεπαζηέο θνπθσκάησλ PVC αθνχ ε ζπγθφιιεζε γίλεηαη ζηελ ίδηα ζεξκνθξαζία 
κε απηήλ ηνπ άθακπηνπ πξνθίι πνπ απνηειεί ην θνχθσκα. Ωζηφζν, πξέπεη λα 
ιεθζεί ππφςε φηη ην πιηθφ δελ κπνξεί λα θνιιεζεί.  
Η επηινγή απηνχ ηνπ κίγκαηνο είλαη πξνηηκεηέα φηαλ νη ζπλζήθεο ρξήζεο είλαη 
αθξαίεο αθνχ ε εθαξκνγή είλαη ζίγνπξε απφ ηνπο -40 νC σο ηνπο +130 νC. 
Δίλαη ην απφιπηα ηδαληθφ πιηθφ γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί  κε θνπθψκαηα ιαθαξηζκέλα κε 
βαθή αξαησκέλε κε λεξφ, θαζψο δελ πξνθχπηνπλ πνηέ πξνβιήκαηα 
κπινθαξίζκαηνο.  



EPDM Va.Le gruppo BMP 
Σεηξά πξντφλησλ απφ βνπιθαληζκέλν ειαζηηθφ EPDM, κε ζπληνκνγξαθία «DU» θαη 
«CS» (δηεζηαικέλν EPDM). Πξνζθέξνπλ άξηζηα θπζηθά θαη κεραληθά 
ραξαθηεξηζηηθά, ψζηε λα εμαζθαιίδνπλ κέγηζηα απνηειέζκαηα ζε φηη αθνξά ηηο 
πξνδηαγξαθέο ηνπ θαλνληζκνχ UNI 9122. Έρνπλ ηέιεηα αληνρή ζηελ νμείδσζε, ηηο 
ππέξπζξεο αθηίλεο UV, θαη ηνπο αηκνζθαηξηθνχο παξάγνληεο γεληθά. Η θνξπθαία 
καιαθφηεηα ηνπ δηεζηαικέλνπ πιηθνχ επηηξέπεη κέγηζηε πξνζαξκνζηηθφηεηα ζηε 
ζχλδεζε. 
 
SILENE 
Η ζεηξά πξντφλησλ απφ ειαζηηθφ ζηιηθφλεο κε ζπληνκνγξαθία «SI», πιεξεί ηνλ 
θαλνληζκφ UNI 9122. Τν πιηθφ απηφ ζεσξείηαη θνξπθή ζε φηη αθνξά ηηο επηδφζεηο. 
Δπηδεηθλχεη πςειή ειαζηηθή επαλαθνξά, πςειή αληνρή ζε αηκνζθαηξηθνχο 
παξάγνληεο, θη εμαζθαιίδεη πςειή ιεηηνπξγηθφηεηα ζε αθξαίεο ζεξκνθξαζίεο (απφ -
40°C έσο  +100°C). Τα Silene επίζεο ελδείθλπληαη γηα εθαξκνγέο ζε επαθή κε 
δνκηθά ζθξαγίζκαηα ζηιηθφλεο. 
 
ESANYL 
Σεηξά πιηθψλ κε ζπληνκνγξαθία «Ν», βαζηζκέλα ζε πνιπακίδε 6,6 θαη εληζρπκέλα κε 
fibre glass ψζηε λα είλαη θαηάιιεια γηα ηελ παξαγσγή πξνθίι ζεξκηθήο θνπήο θαη γηα 
κεραληζκνχο θιεηδψκαηνο θνπθσκάησλ αινπκηλίνπ. Παξνπζηάδεη άξηζηα ζεξκν-
κεραληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη θάλεη εθηθηή ηελ παξαγσγή πξνθίι κε ζηελέο αλνρέο 
δηαζηάζεσλ. 
 
 
 
Σεκ. Τα παξεκβχζκαηα είλαη ηαμηλνκεκέλα ζε πίλαθεο βάζεη ηνπ θνπθψκαηνο φπνπ 
κπνξνχλ λα εθαξκνζζνχλ. 
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