FIŞĂ TEHNICĂ- Tablă cutată W8

CARACTERISTICI TEHNICE:
Materie primă
Oţel galvanizat la
cald prevopsit

Grosime

Strat protecţie Zinc

până la 0,5 mm

225-275 g/m²

Strat vopsea
poliester lucios 25
µm, poliester mat
35-50 µm

Lăţime cută
Lăţime totală

la partea
superioara

1195 mm

52,5 mm

Culori (RAL)

Lungimi
panouri

Conform

păna la 12000

paletar

mm

Înălţime cută

Distanţa între

Distanţa

Pantă minimă

trapezoidală

cute

rezemare

la montaj

8 mm

53,5 mm

vezi tabel
încarcări

Prezentare produs: Placă metalică cu profil trapezoidal, având
înălţimea cutei de 8 mm, pentru lucrări de placări interioare şi exterioare,
compartimentări, amenajări, garduri. Panoul de tablă cutată W8 prezintă o
greutate specifică mică fără efecte negative asupra durabilităţii construcţiei.
Tabla cutată W8 este incombustibilă şi nu influenţează clasa de rezistenţă la
foc a construcţiei.
Domeniul de utilizare: Realizarea lucrărilor de placări în cazul proiectelor
industriale, la exteriorul respectiv interiorul construcţiilor, pentru pereţi
şi
diverse aplicaţii cu rol estetic, cât şi pentru construcţii civile (case,
blocuri de locuinţe, birouri) şi placarea gardurilor şi a zonelor de sageac ale
acoperişurilor.
Transport, manipulare şi depozitare: Tablă cutată se livrează paletizată
pentru evitarea deteriorării. Este obligatorie stocarea în spaţii uscate şi aerisite,
ferite de acţiunea directă a soarelui, a umezelii şi a materialelor cu potenţial
agresiv (ex. mortar, acizi, pământ, etc)
Protecţia mediului: Produsul este neutru din punct de vedere biologic, nu
prezintă emisii radioactive şi nu este factor de poluare a mediului.

7⁰

Lăţime
utilă
1160 mm

Garanţie

până la
40 ani

Instalare:
Panourile de tablă cutată cu profil
trapezoidal Wetterbest ® pot fi profilate pozitiv,
pentru varianta de sistem învelitoare acoperiş
cât şi negativ, pentru placare pereţi.
Panourile de tablă cutată se montează pe reţea
de pane suport dispuse la distanţe determinate
de panta structurii, grosimea oţelului, înălţimea
cutei trapezoidale, încărcarea din zăpadă.
Se montează cu suprapunere transversală de
minim 100 mm; pe pantele mici, de-a lungul
suprapunerilor transversale se poate lipi banda
izobutil pentru etanşare.
Pentru fixarea panourilor de tablă cutată pe
suport, se recomandă folosirea calotelor de
cută.

SCHIȚĂ PROFIL:

MATERIE PRIMĂ:
CERTIFICARE ISO
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