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Sageacul metalic perforat este conceput pentru închiderea și finisarea zonei de consolă a streșinii 
unui acoperiș. Este o soluție personalizată pentru montajul pe diverse tipuri de acoperișuri ale 
proiectelor rezidențiale, industriale, comerciale etc.

Folosirea sistemului de sageac metalic perforat, previne apariția condensului sub streașină.

SAGEAC METALIC PERFORAT
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Previne apariția condensului Nu necesită vopsire 
sau întreținere 

Aspect estetic plăcutMaterial rezistent în timp
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‘’Prezentul ghid oferă instrucțiuni generale de montaj și 
tratează detaliile cel mai des întâlnite la o construcție. 
Pentru detalii specifice care nu sunt tratate în acest ghid, 
vă rugăm să luați legătura cu reprezentanții Wetterbest. 
Legislația specifică în construcții, Normativele și Standardele 
în vigoare, precum și Legea calității în construcții (Legea 10) 
se aplică la toate lucrările de construcții. Acest ghid vine în 
ajutorul proiectanților și constuctorilor ca recomandare a 
producătorului.’’
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La fiecare livrare asigurați-vă că produsele livrate corespund conform comenzii lansate. 

Produsele livrate vor fi verificate în baza avizului de însoţire marfă. 

Asigurați-vă că dispuneți de documentele de însoțire și comandă la momentul recepției. 

Verificați starea și cantitatea produselor, în cazul în care apar diferențe, acestea se vor consemna în scris 
și se vor raporta către Wetterbest sau către distribuitor în maxim 48 de ore de la data recepției.

Pentru realizarea unui montaj 
de sistem sageac metalic sunt 
necesare, pe lângă sculele din 
domeniul construcțiilor, precum 
(fierăstrău, ciocan dulgherie, 
ruletă), și de scule specifice de 
tinichigerie: foarfecă de tăiere 
(dreapta, stânga), clește de fălțuit, 
mașină de înșurubat, cheie cu cap 
magnetic pentru șurub, fir de trasat 
și pentru aliniat.

Este interzisă tăierea elementelor sistemului de sageac metalic perforat 
cu polizorul unghiular (flex). 
Utilizarea acestuia duce automat la anularea garanției produsului.!

1 Dotarea tehnică

2 Recepția produselor
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Pe toată durata lucrărilor trebuie avute în vedere respectarea măsurilor de protecție a muncii.  
Se recomandă utilizarea echipamentului de lucru și de protecție pe toată durata lucrărilor.

Atenție la muchiile și colțurile ascuțite  
ale panourilor și ale profilelor de tablă.

Pericol de alunecare.

Nu staționați sub panourile care sunt 
ridicate la înălțime.

Evitați manipularea panourilor și a 
profilelor de tablă pe perioade cu vânt 
puternic.

Mănușile, casca și hainele de protecție 
trebuie folosite mereu.

Echipamentele de lucru la înălțime  
trebuie purtate de cei ce se supun 
riscurilor de cădere accidentală atunci 
când se execută lucrări la înălțime.

Utilizați centuri, frânghii și legături 
de siguranță specifice lucrului la 
înalțime.
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!

!

!

Deplasați-vă cu grijă când lucrați 
la înălțime.

Verificați chingile de ridicare, precum și capacitatea lor de a susține greutatea panourilor 
manevrate!

Protecția muncii
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Lucrările de montaj sunt relativ simple și nu necesită accesorii multiple sau scule și echipamente diferite 
față de cele folosite la montajul sistemului de învelitoare a acoperișului.

Poate fi montat și pe terase, foișoare,  garaje sau alte tipuri de construcții, ca plafon fals.

Sistemul pentru sageac metalic perforat este o soluție alternativă pentru opțiunile clasice din lemn, ce se 
folosesc în mod tradițional.

Pentru fixarea elementelor de sageac metalic perforat pe structura suport se vor folosi șuruburi se vor 
folosi suruburi cu cap aplatizat cu dimensiunile 3,5 x 32 sau 4,2 x 30 pe care le regasiti in portofoliul WTB;  
șuruburile vor fi dispuse la mijlocul perforațiilor din zona de fixare a plăcilor de sageac. Plăcile de sageac 
se vor monta cu rost de dilatare de cca. 10 mm, atât spre zona de perete a casei, cât și spre zona de exterior, 
pentru a permite mișcări de dilatare și de contracție care pot apărea din cauza variațiilor de temperatură.
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Șuruburi fixare 
4,2 x 30 mm

Șuruburi fixare 
3,5 x 30 mm

Montaj
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Tipuri de construcție și dispunere a structurii suport 
în funcție de adâncimea zonei de streașină

Dispunere în unghi > 400mmDispunere în unghi ≤ 400mm

Distanța între reazeme ≤ 400mm
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Distanța între reazeme cu 
structură simplă > 400mm

Distanța între reazeme  cu 
structură complexă > 400mm

Fixare profil J
pe sageac metalic perforat

Fixare profil colțar exterior
pe sageac metalic perforat
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Elemente Sageac Independente 1
Colțar exterior

Elemente Sageac Independente 3
Profil J

Elemente Sageac Independente 2
Colțar interior

5 Accesorii
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6 Fișă tehnică
sageac metalic

Unitate de vânzareLungime maximăLungime minimă

TIP PROIECȚIE

buc3600 mm400 mm

LUCIOSIMITAȚIE DE LEMN MAT NEOMAT 30 SUPREM 50

10/10 ani5/5 ani 15/15 ani 30/30 ani 50/25 aniGaranție (coroziune/culoare)

Specificații material

Detalii tehnice

TOLERANȚE DIMENSIONALE REFERINȚĂ

Produs SR EN 14782: 2006

Material SR EN 10143: 2006

MATERIA PRIMĂ REFERINȚĂ

Oțel galvanizat la cald SR EN 10346: 2015

Oțel acoperit organic SR EN 10169: 2011 +A1: 2012

Materiale
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7 Fișă tehnică
colțar interior

0,6

SUPREM 50

0,50

50/25 ani

Unitate de vânzareLungimeLățime desfășurată

TIP PROIECȚIE

buc2000 mm

0,6 0,6 0,6

80 mm

Greutate specifică (kg/buc)

LUCIOS MAT NEOMAT 30

0,50 0,50 0,50Grosime material (mm)

10/10 ani 15/15 ani 30/30 aniGaranție (coroziune/culoare)

Specificații material

Detalii tehnice

TOLERANȚE DIMENSIONALE REFERINȚĂ

Material SR EN 10143: 2006

MATERIA PRIMĂ REFERINȚĂ

Oțel galvanizat la cald SR EN 10346: 2015

Oțel acoperit organic SR EN 10169: 2011 +A1: 2012

Materiale
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8 Fișă tehnică
colțar exterior

0,6

SUPREM 50

0,50

50/25 ani

Unitate de vânzareLungimeLățime desfășurată

TIP PROIECȚIE

buc2000 mm

0,6 0,6 0,6

80 mm

Greutate specifică (kg/buc)

LUCIOS MAT NEOMAT 30

0,50 0,50 0,50Grosime material (mm)

10/10 ani 15/15 ani 30/30 aniGaranție (coroziune/culoare)

Specificații material

Detalii tehnice

TOLERANȚE DIMENSIONALE REFERINȚĂ

Material SR EN 10143: 2006

MATERIA PRIMĂ REFERINȚĂ

Oțel galvanizat la cald SR EN 10346: 2015

Oțel acoperit organic SR EN 10169: 2011 +A1: 2012

Materiale
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9 Fișă tehnică
profil J

0,9

SUPREM 50

0,50

50/25 ani

Unitate de vânzareLungimeLățime desfășurată

TIP PROIECȚIE

buc2000 mm

0,9 0,9 0,9

125 mm

Greutate specifică (kg/buc)

LUCIOS MAT NEOMAT 30

0,50 0,50 0,50Grosime material (mm)

10/10 ani 15/15 ani 30/30 aniGaranție (coroziune/culoare)

Specificații material

Detalii tehnice

TOLERANȚE DIMENSIONALE REFERINȚĂ

Material SR EN 10143: 2006

MATERIA PRIMĂ REFERINȚĂ

Oțel galvanizat la cald SR EN 10346: 2015

Oțel acoperit organic SR EN 10169: 2011 +A1: 2012

Materiale



Wetterbest S.A.
Băicoi, str. Înfrățirii nr. 142
jud. Prahova cod 105200

Mobil: 0735 35 35 35

www.wetterbest.ro

SUNTEM AICI PENTRU SIGURANȚA 
PROIECTULUI TĂU


