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Panourile din tablă prefălţuită reprezintă una dintre cele mai vechi tehnologii utilizate în domeniul construcţiilor. Acum putem să vă 
propunem o soluţie modernă concretizată într-un profil traditional şi bine cunoscut de ani de zile: panourile de acoperis prefălţuite. 
Lungimea panourilor se execută la comanda clientului. Îmbinarea panourilor se realizează prin clik, fără a fi nevoie de o fălţuire 
suplimentară. Fiecare panou este prevăzut cu orificii de montaj, care usureaza fixarea lor in constructie. 
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CUPRINS INFORMATII GENERALE

DATE TEHNICE

510 mmlǎţime utilǎ
înǎlţime falţ 

materie primǎ
lungimea maximǎ recomandatǎ
lungimea minimǎ recomandatǎ
grosime

accesorii

25 mm

S 250 GD + Z 275

7 mb

0,5 mb

0,50 mm

acoperire poliester lucios, poliester mat, 

poliuretan 

Panourile prezintǎ striaţii longitudinale, cale limiteazǎ eventualele  deformǎri ale suprafetei acoperisului ca urmare a dilatǎrii tehnice a materialului.

Panou prefaltuit cu latimea de 510 mm 

Panou prefaltuit cu latimea de 510 mm 

510 mm 
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Transportul panourilor STRONG trebuie realizat cu autovehicule speciale, prevazute cu platformǎ deschisa, care sa faciliteze incarcarea 
si descarcarea panourilor. Panourile nu trebuie sa depaseasca suprafata de incarcare, deoarece se pot deteriora, acest lucru ducand la 
pierderea garantiei.  In timpul transportului paletii cu panorui trebuie sa fie bine fixati cu elemente corespunzatoare. Descarcarea/
incarcarea paletilor cu panouri STRONG trebuie realizata cu echipament specializat, iar daca descarcarea se face manual, - cu un numar 
corespunzator de persoane, astfel incat sa nu se ajunga la deformarea panourilor. Este interzisǎ deplasarea panourilor prin tarare. În 
cazul in care au apaut zgarieturi sau  abraziuni, este necesara acoperirea lor cu o vopsea de retus speciala. Producatorul recomanda 
descarcarea produsului pe paletii şi în ambalajul producatorului cu ajutorul dispozitivelor mecanice. O atentie deosebita trebuie acordata 
descarcarii în conditii de iarna şi depozitarii in depozite incalzite. Panourile din tabla trebuie depozitate in incaperi uscate si aerisite, 
prevenind condensarea umidității între panourile individuale. Panourile nu trebuie depozitate direct pe pamant, ci pe suporti cu inaltimea 
de aproximativ 20 cm.  În cazul în care panourile vor fi depozitet pe o perioada mai lunga de 3 saptamani de la data fabricatiei, acestea 
trebuie verificate, dupa care trebuie amplasate distanțiere între fiecare panou in parte, pentru a permite circulația liberă a aerului. 
Folia de protectie trebuie indepartata în etapa montajului, iar in timpul depozitarii panourile trebuie ferite de umiditate si de expunerea 
directa la razele solare. Nerespectarea acestor recomandari poate conduce la dificultati in inlaturarea foliei sau la aparitia unor urme de 
adeziv pe panouri. 

Este interzisǎ utilizarea discului abraziv pentru taierea panourilor. Acesta produce o degradare profunda a 
suprafetei taiate,  Powoduje ona znaczną degradację powierzchni ciętych, iar scânteile formate pe suprafața 
acoperișului constituie un mediu excelent pentru apariţia coroziunii. Nu vor fi luate in considerare reclamatiile 
sosite ca urmare a nerespectarii acestei mentiuni.

ATENŢIE

TRANSPORT ŞI DEPOZITARE

UNELTE

CONSTRUCŢIA ACOPERIŞULUI

Uneltele necesare sunt masina de insurubat cu capat în 
cruce, adaptor pentru şuruburi autoforante -  masina de 
insurubat trebuie sǎ fie prevazuta cu posibilitatea de 
ajustare a forței de strângere. 
Pentru taierea panourilor trebuie utilizata doar foarfeca 
manuala sau  
niblerul. 

Montajul panourilor de tablǎ STRONG PANEL se realizeazǎ pe 
şarpante din lemn ventilate sau nu. Montajul sipcilor trebuie început 
de la streaşinǎ. Primul rand de sipci se monteaza la nivelul capriorilor, 
iar urmǎtoarele rânduri se monteazǎ în sus, paralel cu primul la o 
distanta de 250 – 300 mm. Ultimul rand de sipci se va monta in asa 
fel incat sa permita fixarea pieselor intermediare – de sub coamǎ.
Caroiajul din lemn
- şipci verticale cu dimensiunea de 25 x 50 sau 32 x 50,
- sipci orizontale cu dimensiunea de 40x70. Lemnul trebuie sǎ fie 
impregnat (cu substante neutre), clasa minim II.
Caroiajul metalic
- sipcile verticale si orizontale vor fi realizate din profile metalice cu 
grosimea de 0,70 mm.
Sipcile verticale  servesc la fixarea foliei antocondens în dreptul 
fiecarui caprior. Panourile de tabla STRONG PANEL vor fi fixate direct 
de sipcile orizontale. 
Caroiajul din lemn. Distanţa trebuie sǎ fie de aprox. 350 mm.

- sipci din lemn - 4,2 x 25 
· Sipci metalice - 4,2 x 19
· Suruburi autoforante 4,8 x 20
Pentru fixarea panourilor şi a pieselor de finisaj 

z tego powodu będą oddalane.

ŞURUBURI 
Panourile STRONG PANEL vor fi fixate cu suruburi speciale  specjalnymi wkrętami cu 

cap plat, in functie de constructia portanta: 

În Fig. 2 sunt prezentate cele mai frecvent utilizate soluţii de construire a acoperişului.  Selectarea materialelor şi adoptarea unei 
soluţii specifice de construcţie trebuie să conducă la următarele rezultate:
- simplificarea construcţiei
- utilizarea la maxim a proprietăţilor materialelor folosite
- obținerea efectul dorit de utilitate 

În cazul soluţiilor moderne, în care acoperişul nu 
este căptuşit, iar folia anticondens utilizată deţine 
o permeabilitate ridicată a vaporilor (peste 1000
g/m2/24h, sau Sd sub 0,3 m) stratul de izolaţie 
montat între căpriori poate să atingă folia. 
Acoperiţul “respiră” pe întreaga sa suprafaţă. Nu 
este necesar golul de aer. Membrana poate fi 
intinsă peste coamă, fapt ce elimină utilizarea 
bureţilor de etanşare. Utilizarea unei membrane 
anticondens cu o permeabilitate scăzută a 
vaporilor sau izolarea acoperişului cu membrană 
bituminoasă conduc la necesitatea formării unui 
gol de aer suplimentar „ în partea de jos” (între 
membrana anticondens şi izolaţie sau sub stratul 
de izolaţie). În acest caz nu se recomandă 
închiderea liniei coamei cu membrană 
anticondens (întinsă peste coama) ci utilizarea 
unui rost cu dimensiunea de 5 – 10 cm. De 
asemenea, acoperişul izolat necesită utilizarea 
coşurilor de ventilaţie amplasate în apropierea 
coamei (1 bucată având diametrul de 10 cm la 
30-40 m2 de acoperiş). Un efect asemănător se 
obţine utilizând un grilaj de ventilare în vârful 
clădirii, în acest caz, golul de aer din partea 
inferioară trebuie să fie de 2 – 4 cm.

RYS. 1

RYS. 2 Fig. 2 Exemple de soluţii de structuri de acoperiş pentru clădirile rezidenţiale

Rozmieszczenie łat na dachu. 
Rozstaw powinien wyności ok. 
350 mm

RYS. 1RYS. 1
Rozmieszczenie łat na dachu. 
Rozstaw powinien wyności ok. 
350 mm

Este interzisǎ utilizarea discului abraziv pentru taierea panourilor. 
Acesta produce o degradare profunda a suprafetei taiate,  Powoduje 

ona znaczną degradację powierzchni ciętych, iar scânteile formate pe 
suprafața acoperișului constituie un mediu excelent pentru apariţia 

coroziunii. Nu vor fi luate in considerare reclamatiile sosite ca urmare a 
nerespectarii acestei mentiuni. l.1. Acoperis neizolat, mansardă nelocuită

- membrană anticondens cu o permeabilitate 
ridicată a vaporilor, care poate atinge stratul de 
izolaţie montat între căpriori
- şipci verticale
- şipci orizontale

2. Acoperiş neizolat, mansardă locuită
- membrană anticondens cu o permeabilitate 
scăzută a vaporilor – necesită utilizarea golului de 
aer peste stratul de izolaţie
- şipci verticale
- şipci orizontale

3. Acoperis izolat, mansardă locuită
- membrană TopVent 02 NSK (Bader) deoarece 
doar pe acest tip de membrană pot fi montate 
panourile de tablă fără şipci verticale şi orizontale
- gol de aer necesar
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De principiu, direcția de montaje poate fi arbitrară - de 
la dreapta la stânga sau invers. Ne deplasam in directia 
găurilor de montare. Principiul caruia merită sa i se 
acorde atenție este montarea panourilor în direcția 
opusă celor mai frecvente vânturi din zonă.

DIRECTIA MONTAJULUI

Montajul panourilor de tablǎ STRONG PANEL se 
realizeazǎ pe şarpante din lemn ventilate sau nu. 
Înainte de începerea montajului se verifica daca coama 
si streasina sunt drepte si daca diagonalele 
acoperișului sunt egale. Trebuie de retinut ca baza 
montajului este streasina, iar panourile vor fi montate 
perpendicular pe aceasta.

Zonele inchise la culoare (des. 7) sunt zone expuse in 
mod excesiv la actiunea vantului. In aceste locuri 
fixarea panourilor se face de fiecare şipca. Latimea 
zonei poate fi notata cu 0,1 b (b- lungimea şarpantei) 
sau pentru simplificare sa se presupuna ca vor fi două 
panouri extreme pe fiecare parte.

Se recomanda că în zonele extreme numărul de 
șuruburi trebuie să fie de 8 bucăți / m2, iar în zonele 
mediane 4-5 bucăți / m2.
În cazul clădirilor cu înălțime mai mare de 15 m, vă 
rugăm să consultați specialiștii noștri.

 ÎNAINTE DE  ÎNCEPEREA MONTAJULUI

Datoritǎ utilizǎrii pe scarǎ largǎ a foliei anticondens cu permeabilitate scǎzutǎ a vaporilor, în figura 4 sunt prezentate exemple de 
finisare a acoperişului la nivelul stresinei si a coamei.
Dezavantajele utilizǎrii foliei anticondens cu permeabilitate scǎzutǎ a vaporilor sunt:
· Reducerea izolației stratului  termic
· Utilizarea scǎzutǎ a înălțimii cǎpriorilor sub grosimea izolației,
· Necesitatea de a folosi coşuri de ventilare sau grile de ventilare la vârfurile clădirilor,
· Necesitatea de a folosi,  pe partea "calda" a unu  strat suplimentar de izolare din folie de aluminiu,
· Dificultăți în obținerea unei fante la nivelul streașinei.

MONTAREA FOLIEI ANTICONDENS

În momentul montarii foliei anticondens trebuie sa se respecte 
recomandarile producatorului, ţinând cont de procedura în cazul 
ferestrelor de mansarda si a cosurilor de ventilare.
Folia la nivelul stresinei poate fi instalata astfel:
1. în jgheab, unde  este posibil ca condensul să se curgă în
acesta;
2. sub jgheab, unde condensul se curge sub el, dar bucatile de
zăpadă sau de gheață nu blochează spațiul de ventilație de la 
streașină;
3. folia se monteaza paralel cu streasina
4. urmatorul strat de folie se suprapune pe cel anterior pe o
suprafata de aproximativ 100 mm
5. folia se imbina pe lungime in locul de fixare a sipcilor verticale

RYS. 5  FIG. 5 Etapele montǎrii foliei, sipcilor verticale şi orizontale

Folia anticondens trebuie lipita de sortul de streasina cu ajutorul unei benzi dublu adezive, pentru a nu fi ruptǎ de vant.

Indiferent de modalitatea de montare a 
hidroizolatiei – pe partea „încalzita” 
trebuie sa fie instalata folia 
anticondens, iar capetele ei trebuie 
lipite cu banda dublu-adeziva. 
Important este ca folia anticondens din 
polietilenǎ (PE) sa fie utilizata impreuna 
cu folia anticondens cu permeabilitate 
ridicata, în schimb acolo unde se 
foloseste folie anticondens cu 
permeabilitate scazuta ca si izolatie 
suplimentara se va folosi o folie cu strat 
suplimentar metalin (Al)

Folia anticondens petrecutǎ în jgheab sub sortul de streasina

RYS. 3 3 Exemplu de finisare a liniei streasinei si coamei – acoperis neizolat + folie cu permeabilitate scǎzutǎ a vaporilor

 Linia coamei cu fantǎ (Folia întreruptǎ la nivelul creastei acoperisului

Streaşinǎ cu sageac Streaşinǎ cǎptuşitǎ

Linia coamei continuǎ

RYS. 4 Montarea foliei anticondens

RYS. 6 FIG 6. Modalitatea de montare  a foliei la nivelul streasinei şi montarea sortului de streasina

a) olia a fost petrecuta peste jgheab b) folia a fost petrecuta sub jgheab

1 - pas podrynnowy - „rolada”
2 - pas nadrynnowy - „kapinos”

RYS. 7 DES. 7 Zone expuse – zone expuse la actiunea vântului

Folia întinsǎ peste creasta 
acoperisului – aceasta solutie necesita 
utilizarea grilajului de ventilare sau a 
cosurilor de ventilatie

RYS. 8 DES. 8 Directia montajului opusa directiei vantului
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Pentru a reduce zgomotul (vântul și precipitațiile) pe structie (în 
special cea din metal), se recomandă să se atașeze sub fiecare panou 
o bandǎ de amortizare a sunetului.

Panourile sunt întotdeauna montate perpendicular pe streașină, 
extinzând muchia lor 4 până la 5 cm peste streașinǎ. Atunci când se 
utilizează un singur sort de streasina , panourile nu trebuie să fie 
extinse dincolo de conturul stresinii.  Menținerea unghiului de 90 de 
grade față de streașină are o importanță decisivă pentru montajul 
ulterior. Dacă această etapă nu este efectuată cu atenție, 
următoarele panouri vor fi montate neuniform, iar pe linia streașinei 
vor aparea așa-numitii „Dinti“.

Orice neuniformitate legată de lipsa unui unghi drept între streașină 
și coama va fi acoperită de piesele de finisaj – bordura fronton.

Pentru montaj se folosesc șuruburi speciale cu cap plat - potrivite 
pentru plǎcile din lemn și din oțel, precum și șuruburi autoforante.

Șuruburi cu cap plat se fixeaza în centrul găurii de montare. Trebuie 
să vă amintiți că panourile de pe acoperiș vor "lucra" - înșurubați 
șurubul până la capăt, apoi desurubați-l  o jumatate de rotație. În 
acest fel, permiteți acoperișului să lucreze liber datorită dilatării 
termice a materialului, împiedicând ondularea suprafeței panoului.

DOLIA

Dolia este montata la intersectia a doua ape, sub invelitoare. Rolul 
doliei este de a permite dirijarea apelor pluviale de pe doua ape ale 
acoperisului catre sistemul pluvial. Dolia se monteaza inainte 
panourilor.
La imbinarea doliilor pe lungime se respecta o suprapunere de min. 
200 mm, iar dolia trebuie sa se suprapunǎ cu cate 250 mm sub 
invelitoare pe fiecare parte.

Dupa aranjarea si fixarea piesei trebuie sa se stabileasca o distanta 
intre panourile STRONG PANEL de pe cele doua ape care se imbina 
de min. 200 mm.

RYS. 9 FIG. 9 Panoul petrecut peste streasina

= FIG. 10 Panourile trebuie montate 
perpendicular pe streasina. În dreptul streasinei 
panoul se fixeaza cu doua suruburi.

RYS. 11 FIG. 11 Bandǎ de amortizare – recomandata sub constructia metalicǎ

RYS. 12 Montajul doliei 

RYS. 13 Ordinea montǎrii panourilor la nivelul doliei.

Autor projektu - architekt Agnieszka Duda, Inwestor - INSTAL Białystok S.A. 
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În situația în care suprafața acoperișului depășește 
lungimea admisă a panourilor - 7 m, este necesarǎ 
imbinarea panourilor pe lungime. În acest caz, foile de 
tabla sunt aranjate intercalat, ordinea montajului fiind 
prezentatǎ în desenul 14. La îmbinarea panourilor 1-2-3 
este necesar să se decupeze muchia din panoul nr. 1.

Locul de taiere a muchiei este incercuit – astfel incat vor 
fi taiate muchiile pentru panourile nr. 1, 3, 5,7 şi 9.

Se presupune că distanța dintre îmbinări trebuie să fie 
de 700 mm, iar lățimea suprapunerii B pentru plantǎ: 
- mai mare de 15° - 200 mm,
- mai mica de 15° - 400 mm,

Muchia se decupeaza, așa cum se prezinta în  Figura 15 - pe ambele părți, inclusiv creasta, pe lungimea suprapunerii necesare. După 
așezarea foii superioare, îmbinarea poate fi împinsǎ (pe lungimea imbinarii) cu un ciocan de cauciuc sau cu un dispozitiv de îndoire, 
astfel încât sa fie posibila clipsarea muchiei următoarei foi.

Bordurile fronton au ca rol protejarea 
muchiei laterale a acoperisului si sunt 
montate dupa montarea panourilor 
STRONG PANEL.

MONTAJUL BORDURII FRONTON

Latimea suprapunerii B pentru panta: 
- mai mare de 15° - 200 mm,
- mai mica de 15° - 400 mm,

Na czerwono zaznaczono panel z wycietymi zamkami.

Dacă, după așezarea foii la capătul acoperișului, 
ultimul panou nu se termină cu  lamelǎ cu orificii de 
montaj, vă recomandăm să îl prindeţi de sipca 
verticala din varf. Pe marginea muchiei, atașam o 
bandă suplimentară cu o înălțime de 31 mm, de care 
va fi montat un panou și piesa de finisaj.

După ajustarea pe lățimea corespunzătoare, panoul 
trebuie să fie tăiat, lăsând aproximativ o rezerva de 
30 mm din material pentru indoirea muchiei la 90 °.
Apoi, în partea îndoită, însurubam orificiile de montaj 
astfel încât șurubul să aibă o spatiu de lucru de 2-3 
mm.
Foaia pregătită în acest mod este prinsǎ de sipca 
verticalǎ instalatǎ anterior.

Piesa de varf poate fi realizata dintr-o parte sau asa 
cum se prezinta in figura 25 din doua parti :
- bordurǎ lateralǎ
- bordurǎ fronton.

Zamiast kontrłaty możemy zastosować odpowiednio 
wyższą deskę szczytową. = In loc de sipca verticalǎ 
putem sa utilizam o bordura de varf corespunzator de 
inalta.

FIG 14 Ordinea montǎrii panourilor STRONG 
PANEL – sunt incercuite locurile in care sunt 
taiate muchiile

RYS. 16 = FIG. 16 Latimea suprapuneriiRYS. 15 FIG. 15 Modalitatea de decupare a muchiilor

FIG 17 Muchia decupatǎ pe 
ambele pǎrti ale STROG 
PANEL-ului

FIG 18 Imbinǎm panourile – daca este 
necesar se va decupa muchia

FIG 19 Pentru îmbinarea 
panourilor – se bate cu un ciocan 
de cauciuc locul îmbinarii

RYS. 20 FIG 20 Piese de finisaj din partea frontalǎ – Bordura fronton

RYS. 21 FIG 21. Montajul bordurii de varf 

Indoirea panoului si 
insurubarea orificiilor de 
montaj

RYS. 22 Aranjarea ultimului panou 

RYS. 24 Montarea pieselor din varf

Montaż panela przy desce szczytowejRYS. 25

Krawędź dachu zakończona krokwią Krawędź dachu odeskowanego
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Coama protejeazǎ creasta acoperișului și marginile sale, unde se 
întersecteazǎ doua ape intr-un unghi convex. Fixarea coamei trebuie să 
fie astfel rezolvată încât să permită invelitorii de acoperis și izolaţiei să 
„respire" liber prin una sau două goluri de aer.

Merită încercatǎ soluția prezentată în figura 27, unde fasia de folie cu 
permeabilitate ridicată la vapori a fost lipită de marginea panoului de 
tabla. Capetele coamei sunt închise cu terminații.

Montajul are loc prin intermediul piesei intermediare, care este fixată cu 
ajutorul șuruburilor autoforante de acoperiș și apoi o fixǎm de 
constructia coamei astfel pregătită. Această soluție nu necesită 
utilizarea garniturilor de etansare.

Instalăm ultima şipcǎ orizontalǎ aproximativ la 10 cm sub coama, astfel 
încât piesa intermediarǎ să fie fixatǎ doar de panou. Datorită dilatării 
termice a materialului, trebuie acordatǎ o deosebitǎ atenţie să ca sa nu 
se imbine piesa cu ultima sipca orizontalǎ. În acest fel, asigurăm 
acoperişului posibilitatea de compensare a unor eventuale tensiuni.

FINISAREA COŞULUI

Figura prezintă o soluție pentru finisarea bordurii orizontale la perete. 
Montajul piesei  are loc pe o piesa intermediară utilizată de asemenea 
pentru montajul coamei.

ATENŢIE
Toate piesele de finisaj care acoperă marginile acoperișului sunt situate 
în "benzile de margine" ale acoperișului, unde se produc cele mai mari 
sarcini datorate aspirației vântului - de aceea trebuie fixate minim la 
fiecare aproximativ 35 cm.

OPRITORI DE ZǍPADǍ

Instalarea opritorilor de zăpadă este determinată de condițiile 
meteorologice locale și de experiența din exploatarea clădirilor 
construite în zonă.
În funcție de abundența precipitațiilor, de schimbările 
meteorologice și de forma acoperișului, aceste piese pot fi 
montate pe una sau mai multe rânduri la o distanță de 
aproximativ 1 m de streașină la înălțimea suportului  cǎpriorului 
(peretelui).
Dacă sunt instalate opritoare de zăpadă, ar trebui să se aștepte 
o încărcare crescută a acoperișului cu 20-40% datorită cantității
mai mari de zăpadă din zona opritorilor.

FERME DE ANIMALE

În clǎdirile în care sunt crescute animalele există un mediu deosebit de agresiv. Gazele (de exemplu, metan, hidrogen 
sulfurat sau amoniac) emise din gunoiul de la animale combinate cu vaporii de apă formeaza solutii cu efect coroziv 
foarte puternic, de aceea este foarte important să se rezolve în mod adecvat sistemul de ventilație al acestor clǎdiri. 
Nerespectarea acestui lucru poate reduce semnificativ durata de viață a acoperisului - până chiar la jumătate. Puteți 
utiliza in aceste cazuri metodele obișnuite de ventilație care utilizează orificii de ventilație în partea superioară a 
clădirii, grile de ventilație sau circuite conduse deasupra acoperișului - o atenție deosebită trebuie acordată coroziunii 
posibile în apropierea ieșirilor.
Adresați-vă inginerilor noștri pentru invelitori cu acoperire care prezintǎ parametrii de coroziune măriti.

ÎMBINAREA APELOR CU ÎNCLINAŢII DIFERITE

În figura prezentatǎ lateral, se 
propune rezolvarea îmbinǎrii a două 
ape care coboară sub unghiuri 
diferite. Piesa inferioarǎ este montat 
pe o piesǎ intermediară utilizată și 
pentru montajul coamelor.

ÎNTREŢINERE

Acoperișul din panouri prefǎlţuite STRONG PANEL nu necesită practic nicio întreținere specială. Cu toate acestea, indiferent de 
amplasarea clădirii, pentru a preveni orice risc de îmbătrânire prematură a acoperiţului, peretele și placarea acoperișului trebuie să fie 
supuse unor inspecții periodice și întreținerii cel puțin o dată pe an. Eliminați de pe suprafaţa panourilor urmǎtoarele:
· Frunzele care generează decolorarea stratului organic al tablei,
· Straturi industriale de praf (de exemplu, provenite de la fabricile de var, de ciment, topitorii și mine) care reacționează cu apa,
cauzând deteriorarea stratului de acoperire organic al tablei.
Defecțiunile posibile ale stratului de acoperire trebuie curățate și vopsite cu vopsele speciale.

RYS. 26 FIG 26 Utilizarea coamei drepte – distanta recomandata intre ape 5-10 cm 

FIG. 28 Coamele sunt prinse de piesa intermediarǎ

FIG 29 Lungimea piesei intermediare 
respectǎ lǎtimea panoului – 480 mm

RYS. 30 Model de finisare a bordurii orizontale la perete şi a coşului 

FIG 27 Utilizarea coamei semirotunde impreuna cu exemplul de protejare 
a „golului inferior” impotriva patrunderii ploii sau ninsorii

Przykład zastosowania bariery śniegowejRYS. 31

RYS.     FIG. 32 Exemplu de finisare a muchiei acoperişului cu ape cu înclinaţii diferite

A - krawędź „wklęsła”
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14 ACCESORII

Oferta firmei noastre include un ansamblu de accesorii pentru acoperiș care permit instalarea corectă a învelitorii – piese de finisaj tipice 
și specifice, ferestre și ieşiri pe acoperiș, garnituri, folii și membrane, șuruburi și cuie de acoperiș, garnituri, vopsele, sisteme de 
ventilaţie.

uszczelki
farby zaprawkowe
w kolorze pokrycia

kominki wentylacyjne

wkręty silikony dekarskie kominki wentylacyjne
metalowe

folie dachowe kołnierze uszczelniające 
EPDM

rury do kominka 
wentylacyjnego

UWAGI KOŃCOWE

= 1. Pentru tăierea plăcilor metalice folosiți foarfece electrice vibrante sau în trepte, nibblere și foarfece de mână. Este interzisă 
utilizarea instrumentelor care cauzează deteriorarea stratului de acoperire lacuit și zincat datorită eliberării căldurii, adică a mașinilor 
de tăiat unghiulare.
2. Pe acoperiș vǎ puteţi deplasa numai în încălțăminte cu talpa moale. Tǎlpile trebuie plasate numai pe suprafețe plane, între falţuri.
Înainte de a începe să mergeți pe acoperiș, toate șuruburile trebuie înșurubate.
3. Deteriorările nesemnificative ale stratului de acoperire din timpul montajului pot fi vopsite cu vopsea de retus. Suprafața trebuie
curățată de murdărie și grăsime. Suprafețele adiacente deteriorării ar trebui protejate.
4. Aşchiile de oțel rămase după tăiere și înşurubare trebuie îndepărtate cu o perie moale, deoarece ruginind pot provoca deteriorarea
suprafeței foilor de tablǎ.
5. Murdăria care apare în timpul lucrǎrilor de montaj și în timpul perioadei de utilizare trebuie îndepărtată cu ajutorul agenților
normali de curățare.
6. Se recomandă protejarea locurilor de tăiere și a marginilor expuse ale plăcii cu lac incolor sau în culoarea învelitorii.
7. Nu este permisă folosirea pieselor de finisare (incluzând capace de coșuri, jgheaburi și altele asemenea) executate din tabla de
cupru  pe acoperișurile și fațadele acoperite cu tablǎ galvanizatǎ sau prevopsitǎ.
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