
FIŞĂ TEHNICĂ- Acoperişuri plane

CARACTERISTICI TEHNICE:

Prezentare produs: panouri de învelitoare sub formă de fâşii lungi de 
tablă plană imbinate prin falţuire simplă sau dublă şi fixate în sistem ascuns, 
fără perforaţii. Învelitorile realizate din panouri Wetterbest® FALTZ se pot 
monta pe majoritatea tipurilor de structuri de acoperişuri şi faţade. Acestea                    
rigidizează suplimentar acoperişurile expuse la vânturi puternice.

Domeniul de utilizare: Realizarea învelitorilor pentru construcţiile       
rezidenţiale, comerciale şi industriale, noi şi în curs de reabilitare.

Transport, manipulare şi depozitare: rolele de tablă din care se                   
profileaza panourile Wetterbest® FALTZ se livrează paletizate pentru evitarea 
deteriorarii. Este obligatorie stocarea în spaţii uscate şi aerisite, ferite de acţi-
unea directă a soarelui, a umezelii şi a materialelor cu potenţial agresiv (ex. 
mortar, acizi, pământ, etc). Dupa profilarea pe utilajul de prefălţuire, panourile 
vor fi ridicate la locul lucrarii cu mijloace mecanizate sau manual.

Protecţia mediului: Produsul este neutru din punct de vedere biologic, nu 
prezintă emisii radioactive şi nu este factor de poluare a mediului.

SCHIȚĂ PROFIL:

MATERIE PRIMĂ:
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Instalare:
Panourile Wetterbest®  FALTZ se montează 
pe structura acoperişului după instalarea     
sistemului de drenaj al apei pluviale. 

Se pot monta atât pe suport continuu (pat      
astereală) cât şi pe structura ventilată (reţea   
şipci). În cazul montajului direct pe astereală 
se va    folosi membrană anticondens cu strat 
de difuzie din poliamidă multifilament. La           
montajul pe reţea de sipci, distanţa dintre     
reazamele orizontale nu va depasi 300 mm.

Fixarea panourilor pe suport se realizează 
exclusiv în sistem ascuns prin folosirea clemelor 
fixe şi mobile. Montajul se execută pe pantă cu 
înclinaţia de minim 3.5⁰ atunci cand pe acoperiş 
nu există zone de intersecţii (ex. dolie, coamă 
înclinată, pereţi, etc) sau strapungeri (ex. coşuri 
fum, ferestre mansardă, etc) sau pe pantă de 
6⁰ până la 90⁰, pe majoritatea formelor de 
acoperiş.

Lungimea unui panou Wetterbest® Faltz poate 
fi de maxim 15 m, cotă masurată din centrul 
zonei fixe.

CERTIFICARE ISO

Materie primă Grosime Strat protecţie Zinc       Strat vopsea Culori (RAL)

Oţel galvanizat la cald 

prevopsit
până la 0.6 mm 225-275 g/m²

poliester lucios 25 µm, 

poliester mat 35 µm,

Conform 

paletar

Lungimi panouri
Lăţime utilă 

panou
Fixare Distanţa la şipcuire

Pantă minimă 

la montaj

Maxim 15 000 mm 145 - 765 mm
Cleme fixe

Cleme mobile
200-300 mm 3,5 - 90⁰


