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Vinduesteknik Produktdata 

System:  
SOFTLINE 70 anslagstætning (SOFTLINE 70 AD) 

 
Systemserie: 
Vindue og altandør   Version: juli-06 
 
 
Brug 
Boligbyggeri, industribyggeri, forvaltningsbyggeri, skolebyggeri 
 
Funktionalitet: 
Normalvinduer varmeisoleringsvinduer, lyddæmpende vinduer, sikkerhedsvinduer, altandør, 
terrassedør 
 
Service: 
eksterne sælgere, eksterne rådgivere, undervisning 
Prospekter, profiloversigt, brugerhåndbog, planlægningsmappe, CD-ROM, licitationsprogram, internet 
 
Fysikalske krav: 
Indsatsanbefalinger for vinduer og yderdøre (DIN 18055 og 18056) 
Modstandsdygtighed overfor vindlast (EN 12210) 
Slagregntæthed (EN12208) 
Lufttæthed (EN 12207 
Varmedæmning iht DIN 4108, EN 10077 og EnEV 
Støjdæmpning VDI 2719 SSK, SSK II til V  
Tyverisikring iht DIN  V ENV 1627 – 1630, til modstandsklasse 2 
System-kontrolrapporter 
 
Kvalitetssikring: 
„Gütegemeinschaft plastvinduer“, kvalitetskontrol iht. RAL, kvalitetsmærke plastvinduer 
 
Materialeegenskaber: (ISO 7748) 
Formmasser og regenerate-type: ISO 1163- PVC-U, ED, 082- 50- T28 
(de angivne værdier er mindstekrav) 
 
Profilsystem: 
Flerkammerprofiler med en basisdybde på 70 mm, vægtykkelse 3 mm iht. RAL Ydre bredder fra 108 til 
176 mm. Med stålarmering iht. VEKA-forstærkningsretningslinjer. 
Uf-værdi 1,4 (W/m²K) 
 
Profilform: 
Den nye generation af de klassiske VEKA-system 
  
Profilart: 
Arealforskudt, halvarealforskudt 
 
Anvendelighed: 
Vindue:   side-/bundhængt, sidehængt, stolpe, bundhængt, en fløj, flere fløje, fast, kan 
kombineres 
Altandør: side-/bundhængt, sidehængt, stolpe, bundhængt en fløj, flere fløje, fast, kan 
kombineres 
Skydedør:  løfteskyde, PSK, flere fløje, fast, kombinerbar 
 
Tætningssystem:  
Anslagstætning i blænd- og fløjramme omløbende med systemafhængige tætningsprofiler af EPDM 
eller TPE Standardfarve tætning grå 
 
Glasmuligheder (DIN 18361, EN 673 og EN 674) 
Enkeltglas, sikkerhedsglas, lyddæmpende glas, specialglas, glassprosser indvendig, glassprosser 
pålimet, glassprosser glasdelende.  
 
Glasart: 
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Glastætning tørglasning med systemafhængige tætningsprofiler af EPDM eller TPE.  
 
Glasfals: 
Falsdybde 24 mm  
Rudetykkelse forblændramme fra 15 til 41 mm 
Rudetykkelse for fløj, fladeforskudt fra 15 til 41 mm 
 
Glaslister: 
Indvendigt, skråt, faset 
 
Glassprosser: 
Glasdelende:  48, 64, 75, 85, 100 og 118 mm bred 
Ikke glasdeledne: forskellige bredder fra 25 til 76 mm bred. 
 
Overflader: 
hvid – glat, homogen overflade 
ensfarvet efter farvekort – folieoverflade med læderstruktur 
Dekorfarver efter farvekort – koekstrusion og folieoverflade med læderstruktur 
Ikke alle overflader står komplet til rådighed ved hvert VEKA-system eller profil. De gældende 
profiloversigter eller profillisten informerer om de farvesortiment, der står til rådighed 
 
Tilbehør: 
Opbygningsprofil, rulleskoddeføring, rulleskodder, udvidelser, vindueskarmtilslutning, vægtilslutning, 
kobling, ekstraforstærkning, vippeskodder, beluftning, beklædning. 
 
Beslag: (DIN 18357) 
Alle kvalitets- og systemkontrollerede kvalitetsbeslag kan anvendes. Sikkerhedsbeslag med Ahs eller 
iht. DIN 18054, greb kan anvendes individuelt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VEKA-retningslinjer for vinduefremstilling og montering: 
Forarbejdningsretningslinjer for hvide vinduer 
Forarbejdningsretningslinjer for kulørte vinduer 
Monterings-retningslinjer 
 
VEKA AG 
Dieselstr. 8 
D-48324 Sendenhorst 
Tlf.: +49 2526/29 - 4855 
Fax. +49 2526/29 - 4696 
E-mail: uborgmann@veka.com 
 
 
 
 
 
 

Tekniske ændringer forbeholdes 
 

 


