
  

1. Tablă de oţel 0.45 mm

 zincată, marca DX 51D

2. Protecţie anticorozivă

 zinc 225 gr/m² (ambele feţe)

3. Strat de pasivizare

4. Primer

Ambalare, transport, depozitare

Panourile de ţiglă metalică sunt livrate pe paleţi din material lemnos pentru a se 

evita îndoirea şi lovirea.  Produsele pot fi descărcate cu mijloace mecanizate sau 

manual, caz în care, se vor lua măsuri speciale de protecţie a manipulanţilor şi a 

materialelor.

Depozitarea se face în spaţii uscate şi aerisite, protejate de soare si de umezeală, 

ferite de substanţe agresive (ex. acizi, săruri). Paleţii trebuie acoperiţi, dar 

asigurându-se în acelaşi timp circulaţia aerului pentru a preveni formarea 

condensului. Stocarea in exterior trebuie să fie doar temporară, nu mai mult de 72 

de ore şi în plan înclinat de 10⁰.

Protecţia mediului

Produsul este neutru din punct de vedere biologic şi nu este factor de poluare a 

mediului. Produsul nu prezintă emisii radioactive.

Culori Ral 3009, 3011, 8017

Inălţime pas ţiglă 18 mm

Distanţa de şipcuire 400mm

Adâncime profil 30.5mm

Caracteristici tehnice

Panourile de ţigla metalică sunt fabricate din oţel galvanizat, protejat in sistem 

multistrat pe ambele feţe. Stratul final este constituit din vopsea poliesterică PE, in 

variantă lucioasă.

Laţimea brută a panoului de ţiglă metalică este de 1170 mm, lungimea fiind cuprinsă 

între 850 mm şi 2850 mm. Grosimea materiei prime este de 0.45 mm.

ŢIGLĂ METALICĂ - OPTIM

CARACTERISTICI TEHNICE

Laţime utilă 1080 mm

Prezentare produs

Placă metalică pentru învelitoare de acoperiş  de tipul ţiglă metalică Optim. Cod 

produs: BRVOP045

Panoul de ţiglă metalică prezintă o greutate redusă influentând direct structura de 

rezistenţă a acoperişului, ducând la scăderea costurilor acesteia, fără efecte 

negative legate de durabilitatea construcţiei.

Ţigla metalică este incombustibilă; folosirea ţiglei metalice ca material de învelitoare 

nu influenţează clasa de rezistentă la foc  a acoperişului.

Nivelul de poluare fonică pe timp de ploaie este nesemnificativ.
Tehnologia de fabricaţie

Realizarea panourilor de ţiglă metalică  este parte componentă a unui proces 

tehnologic automatizat, controlat din punct de vedere al parametrilor instalaţiilor, 

calitativi şi dimensionali.  

Domeniul de utilizare

Realizarea învelitorilor pentru construcţiile rezidenţiale şi industriale, instituţii şi 

clădiri publice noi şi a celor vechi supuse reabilitării.

Strat protecţie zinc

5.Strat final vopsea - Poliester 35 µm

3.60 kg/m²Greutate

Materie primă
Oţel galvanizat 

prevopsit

STRUCTURA TABLEI DE OŢEL

Grosime 0.45 mm

Strat protecţie 

vopsea
Poliester 35 µm

14º
Panta minimă de 

montaj

225 g/m²                        

15 aniGaranţie

AVANTAJE 
Durata de viaţa de peste 60 de ani

Garanţie asigurată de 15 ani
Posibilitate de montaj pe diverse structuri, datorită greutaţii 

reduse
Sistem de prindere economic

Rezistenţă ridicată la încercări mecanice si la acţiunea factorilor 
de mediu
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