
Casestudy: 
BFK, Novosibirsk, Siberië

UITSTEKENDE DICHTINGSPRESTATIES IN KOUD KLIMAAT

BFK produceert 
ramen van VEKA 
PVC profelen en 
heeft Schlegel 
Q-Lon PU-
schuimdichtingen 
QL 4465 en 
QL 9756 als 
vleugel- en 
kozijndichting 
gespecificeerd.

Q-Lon
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BFK ramen zijn geïnstalleerd in appartementen in Krasnoyarsk, Siberië, ongeveer 4,000 km ten oosten 
van Moskou, waar de gemiddelde wintertemperatuur tussen -20 en -50 ºC ligt.

BFK licht toe:

” In vergelijking met andere soorten dichtingen blijven Schlegel Q-Lon 
schuimdichtingen flexibel. Met name in de winter presteren ze daarom 
beter. Dit werd aangetoond door tests op het BFK lab. Q-Lon dichting 
QL 9756 is speciaal ontwikkeld in samenwerking met de BFK ingenieurs.”

Zelfs in een extreem koud klimaat, zorgt de speciale Schlegel PU-schuimformule ervoor dat de dichting 
na belasting weer snel zijn oorspronkelijke vorm aanneemt. Q-Lon PU-schuimdichtingen voldoen aan de 
zware eisen van Rosstandart (conformiteitscertificaat POCC DE.CЛ16.HO1628) en andere internationale 
standaarden. Schlegel gebruikt een kwaliteitsmanagementsysteem geregistreerd en gecertificeerd in 
overeenstemming met norm ISO 9001:2008

BFK, Novosibirsk, Siberië

Alle afmetingen zijn opgegeven in mm en zijn nominaal. Schlegel behoudt zich het recht voor specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

De namen en logo’s van Schlegel en alle verwante handelsmerken (met inbegrip van ‘SCHLEGEL’, ‘SCHLEGEL Red Square Logo’, ‘Red Square Logo’ en ‘Q-Lon’), 
handelsnamen, en andere intellectuele eigendommen zijn eigendom van Schlegel Acquisition Holdings Limited, dat actief is onder de naam Schlegel International, 
en mogen niet gebruikt worden zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toelating. Alle rechten voorbehouden.

© Schlegel Acquisition Holdings Limited, actief als Schlegel International 2016.

QL 4465 QL 9756

6,0

8,8

5,
0

9,
5

1,
0 

- 
4,

8

5,
1

3,3

10,0

7,0

5,
8

11
,0 7,

4

3,
0 

- 4
,8

6,
0

4,2

GSG International S.p.A. – Een onderneming van Schlegel International 
8, Chemin du Jubin, 69570 Dardilly, FRANCE
Tel: +33 4 78664750 | Fax: +33 4 78664751 | Email: info.fr@schlegel.com


