
Minirulouri Wetterbest Faltz: tablă din oțel utilizată 
la realizarea panourilor pentru sisteme de învelitori și 
fațade falțuite îmbinate prin simplă sau dublă fălțuire. 
Învelitorile fălțuite Wetterbest Faltz se pot monta pe 
majoritatea tipurilor de acoperișuri și fațade. 
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Sistemele de învelitori realizate din minirulouri Wetterbest Faltz oferă multiple avantaje, atât în 
momentul execuției acestora cât și pe toata durata lor de viață:
•   Oțel cu grosime optimizată și cu maleabilitate excelentă
•   Rezistență sporită la coroziune și zgârieturi
•   Durabilitate la acțiunea factorilor de mediu și la radiațiile UV
•   Versatilitate și aplicabilitate pe o gamă întreagă de construcții, vechi, noi, cu arhitectură clasică     
sau modernă

Tablă fălțuită
Wetterbest® Faltz

FIȘĂ TEHNICĂ

Tip oțel Oțel moale, DX52, DX54 (conform SR EN 10346:2015)

Dimensiuni
Grosime oțel: 0.6 mm; Lungime rulou: 60 m; Lățime: 0.62 m; 

Suprafata rolă: 37.2 mp; Masa aproximativă: 163.7 kg

Strat de ZN 275gr/mp

Protecție vopsea Colofer Robust Rain dublu prevopsit

Grosime strat vopsea la ext. 35 µm

Grosime strat vospea la int. 35 µm

Film de protecție din polietilenă Aplicare la cerere

Rezistență la UV RUV4 (conform EN 10169)

Clasa de coroziune RC4

Rezistență la zgâriere ≥35N

Garanție coroziune / Culoare 30/18 ani

9 mm 13 mm

10
 m

m

535 mm

26
 m

m

27
 m

m

Detalii tehnice

Caracteristici tehnice



Panourile Wetterbest Faltz se montează pe structura acoperișului după instalarea sistemului de 
drenaj al apei pluviale. 

Se pot monta atât pe suport continuu (pat astereală) cât și pe structură ventilată (rețea sipci). În 
cazul montajului direct pe astereală se va folosi membrana anticondens ventilată (strat de difuzie 
multifilament). La montajul pe rețea de șipci, distanța dintre reazemele orizontale nu va depăsi 300 
mm.

Fixarea panourilor pe suport se realizează exclusiv în sistem ascuns prin folosirea clemelor fixe și 
mobile.

Montajul se execută pe pantă cu înclinația de minim 3.5⁰atunci când pe acoperiș nu există zone de 
intersecții (ex. dolie, coamă înclinată, pereți, etc) sau străpungeri (ex. cosuri fum, ferestre mansardă, 
etc) sau pe panta de 6⁰ până la 90⁰, pe majoritatea formelor de acoperiș.

Lungimea unui panou Wetterbest Faltz se măsoară din centrul zonei fixe determinată pe șarpantă. 
Astfel, atât deasupra cât și dedesubtul zonei fixe panoul poate avea maxim 15 m.
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