Soluţii performante

Furtuna, Vânt, Ploaie
EVALUAREA PERFORMANŢEI ÎNVELITORILOR GERARD

sisteme durabile de învelitori inspirate de natură

EVALUAREA PERFORMANŢEI ÎNVELITORILOR GERARD
ÎN CONDIŢII DE FURTUNĂ, VÂNT, PLOAIE
Condiţiile extreme ale vremii - incluzând furtuni, vânturi puternice, având chiar puterea uraganelor, ploi
puternice pot cauza pagube imense. Testele realizate demonstrează performanţa sistemului GERARD în aceste
condiţii extreme.

TESTUL LA FURTUNĂ ŞI VÂNT
– SIMULAREA UNUI URAGAN A FOST REALIZATĂ
DE CONSTRUCTIONS RESEARCH LABORATORY INC., MIAMI, FLORIDA ,USA.

Testul a fost realizat în Florida, stat
american care, datorită uraganelor dese,
are reglementări foarte stricte privind
folosirea materialelor de construcţie.
Panourile de ţiglă metalică GERARD au fost
montate normal , pe şipci prinse pe o
structură de lemn înclinată. Curentul de
aer a fost furnizat de elicea unui motor de
avion de 100 KW. A fost pulverizată apa în
jetul de aer pentru a obţine o rată de

200mm de precipitaţii pe oră.
Panourile acoperişului şi streaşina au fost
verificate dacă există vreo infiltraţie.
Viteza jetului de aer a crescut în mod
constant până la 160 km/h. Rezultatul: nu
s-a constatat nici o pierdere de aer, chiar la
o expunere prelungită.
Acoperişul nu a cedat şi nici o spărtură nu
s-a observat.
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TESTUL DE PLOAIE TORENŢIALĂ
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de vânt

– SIMULAREA DINAMICĂ A PENETRĂRII PLOII LA VITEZĂ MICĂ A FOST REALIZAT DE
STAŢIA EXPERIMENTALĂ A CSIRO - AUSTRALIA,USA.

Un ventilator cu 8 palete, cu diametrul de
120mm, a fost pus în mişcare de un motor
electric de 18,65kW. Curentul de aer din
acest ventilator a fost descărcat într-o
cameră de testare, printr-o conductă cu
suprafaţa de 2130mm2. În acest curent de

aer a fost introdusă apa. S-a aplicat apă sub
toate unghiurile (50mm/sec/mp de
acoperiş - echivalentul a 180mm de
ploaie/oră), dar nu s-a constatat nicio
infiltraţie.

Prinderea în plan orizontal asigură rezistenţa maximă
împotriva curenţilor ascendenţi ai vânturilor puternice

ALTE TESTE
– TESTUL DE SIMULARE A CICLONULUI CONFORM CODULUI DE SIMULARE A
CICLONULUI, STANDARDUL AUSTRALIAN, 1170, PARTEA A 2-A 1975
– TESTUL DE SIMULARE A PLOII LA VITEZĂ MARE ŞI VÂNT PUTERNIC – REALIZAT DE
CONSTRUCTION RESEARCH LABORATORY INC MIAMI, FLORIDA, USA.
Acoperişul Gerard rezistă cu succes la testul de furtună şi vânt.

TESTE DE REZISTENŢĂ ÎN CONDIŢII EXTREME ALE VREMII PE DIFERITE TIPURI DE ACOPERIŞURI

Ţigle ceramice / beton

Ţigle bituminoase

SOLUŢIA SIMPLĂ. SISTEMELE AHI ROOFING.
Învelitori metalice cu acoperire de rocă naturală GERARD

Ahi Roofing este liderul mondial în dezvoltarea,
producerea şi vânzarea materialelor pentru
acoperişuri metalice acoperite cu rocă
vulcanică, ce asigură siguranţă, securitate şi
linişte în condiţii extreme ale vremii .
Sisteme de acoperişuri durabile. Realizate
după cele mai înalte standarde internaţionale.
AHI Roofing este certificat ISO 9001, prin care

se recunoaşte standardul sistemului de
management al calităţii, acum acceptat în peste
150 de ţări. Acest certificat atestă
angajamentul AHI Roofing pentru calitate,
productivitate, costuri competitive şi
satisfacerea clienţilor. Testate şi validate.
Sistemele AHI Roofing au fost testate în lumea
întreagă, în toate condiţiile de vreme.
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FINAL DISTRIBUTION
reprezentant exclusiv AHI ROOFING pentru România
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