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INSTRUCŢIUNI DE MONTARE A TABLEI TRAPEZOIDALE INSTRUCŢIUNI DE MONTARE A TABLEI TRAPEZOIDALE

Verificaţi dacă acoperişul este drept. Diferenţele mici pot fi nivelate 
cu ajutorul bordurii fronton. În cazul unor diferenţe prea mari, 
elementele deteriorate ale acoperişului trebuie înlocuite.

oÎnclinaţia acoperişului trebuie să fie de cel puţin 9
Direcţia de montare a tablei trebuie să fie contrară direcţiei vântului

Tabla nu trebuie, în nici un caz, montată pe cartonul asfaltat.

În cazul cartonului asfaltat, trebuie folosită o structură 
suplimentară de şipci şi contraşipci

În general, este aplicată şi o folie permeabilă la vapori, alături de 
construcţia de şipci şi contraşipci sau profile din oţel, galvanizate

Se va monta şorţul de streaşină, în paralel cu linia streşinii. Vom folosi 
şuruburi cu cap plat, iar în cazul şipcilor din oţel, şuruburile vor trebui 
să fie şi autofiletante

La aşezarea următoarei foi, trebuie să realizăm o suprapunere corectă. 
În plus, în cazul tablei cu un profil mai înalt de 35mm, vom îmbina cu 
şuruburi pe „valul superior”, la intervale pe lungime de minimum 60cm

Prima foaie va fi fixată cu un şurub plat, astfel încât aceasta să iasă cu 
circa 4cm dincolo de linia streşinii. Rotind apoi foaia, o vom aşeza 
perpendicular pe linia streşinii.

Nu este permisă utilizarea unor echipamente care au efect termic

Exemple de profile selectate
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Atunci când este necesară suprapunerea pe lungimea foii, trebuia ca 
suprapunerea să fie de 15-30cm şi ca localizarea acesteia să respecte 
condiţia prezentată pe desen, adică să se afle la o distanţă de cel mult 
1/3 din lungimea versantului de acoperiş, măsurând de la coamă

Bordurile extreme ale versantului, cu o lăţime de 1-2m, desemnează 
zona de margine. În zona de margine, numărul de şuruburi trebuie să 
fie de 8buc./m2, iar în zona centrală de 5buc./m2.

În plus, tabla va trebui fixată în fiecare „val inferior” de:
- şipca din zona suprapunerii transversale,
- şipca din zona de lângă streaşină,
- şipca din zona de lângă coamă.

Prelucrarea jgheabului de dolie. 
Montăm jgheabul de dolie, apoi 
t rasăm l ini i le  a jutătoare,  care 
desemnează tăierea foilor

Prelucrarea vârfului. Tăiem foaia de-a lungul liniei reprezentând 
marginea versantului de acoperiş

Následne montujeme záveternú lištu. 
Používame samorezné skrutky 4,8 x 20 mm

Prelucrarea coamei. Fixăm ţiglele de coamă cu şuruburi autofiletante 
la intervale de maximum 500mm. Nu uitaţi că suprapunerea 
segmentelor succesive ale ţiglei de coamă trebuie să fie de minimum 
10mm

Pe durata prelucrării coamei, nu uitaţi să asiguraţi ventilaţia, pentru a 
permite acoperişului şi izolaţiei să „respire” şi pentru a preveni totodată 
acumularea excesivă de umezeală.

Prelucrarea parazăpezilor. În funcţie de zona climatică, vom monta 
parazăpezi, care vor preveni alunecarea bruscă a zăpezii de pe 
versantul de acoperiş. Parazăpezile vor fi montate la o distanţă de circa 
1m de linia streşinii, la nivelul cosoroabei. În funcţie de abundenţa 
precipitaţiilor şi de forma acoperişului, parazăpezile vor fi montate 
într-unul sau mai multe rânduri.

Tăiem următoarele foi sub unghiul 
corespunzător, iar apoi le fixăm cu 
şuruburi autofiletante

INSTRUCŢIUNI DE MONTARE A TABLEI TRAPEZOIDALE INSTRUCŢIUNI DE MONTARE A TABLEI TRAPEZOIDALE
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INSTRUCŢIUNI DE MONTARE A TABLEI TIP ŢIGLĂ INSTRUCŢIUNI DE MONTARE A TABLEI TIP ŢIGLĂ

Verificaţi dacă acoperişul este drept şi dacă are o înclinaţie de cel puţin 
14oC. Diferenţele mici pot fi nivelate cu ajutorul bordurii fronton. În 
cazul unor diferenţe prea mari, elementele deteriorate ale acoperişului 
trebuie înlocuite

Tabla nu trebuie, în niciun caz, montată pe cartonul asfaltat

În cazul cartonului asfaltat, trebuie folosită o structură suplimentară 
de şipci şi contraşipci

În general, este aplicată şi o folie permeabilă la vapori, alături de 
construcţia de şipci şi contraşipci

Montarea trebuie începută din stânga. Succesiunea de montare a 
foilor este prezentată în desen.

Foile vor fi fixate de şipci cu şuruburi potrivite de 35mm. Vom folosi în 
medie circa 6-7 şuruburi/m2. Pentru a etanşa îmbinarea dintre două 
foi, le vom fixa cu şuruburi mai scurte (de exemplu, de 20mm).

Nu este permisă utilizarea unor echipamente care au efect termic

Propunere de fixare de şipci şi de realizare a închiderii în cazul tablei tip 
ţiglă DIAMENT Plus.

Propunere de fixare de şipci şi de realizare a închiderii în cazul tablei tip 
ţiglă JOKER

Propunere de fixare de şipci şi de realizare a închiderii în cazul tablei tip 
ţiglă KINGAS.

Atenţie! Şipca de jos trebuie să fie ridicată cu circa 12mm faţă de 
celelalte

Atenţie! Şipca de jos trebuie să fie ridicată cu circa 12mm faţă de 
celelalte


