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INFORMAȚII

GHID DE MONTAJ

IMPORTANTE!
Stimaţi specialişti!

1. MATERIALUL

Beneficiarul care v-a solicitat RHEINZINK a ales un material de calitate superioară de lungă durată. Chiar şi aşa,
durata lungă de viaţă fără întreţinere
periodică se poate garanta doar prin
depozitare corectă şi montaj corect. Din
această cauză, materialul RHEINZINK
necesită un tratament special.

1.1 Trecere în revistă
Liniile de produse RHEINZINK
Ce este RHEINZINK ?
Cum se livrează RHEINZINK?
Cum se transportă și se depozitează corect RHEINZINK?
Cum se protejează RHEINZINK față de coroziuni?
Ce durată de viață are RHEINZINK?

Pe durata transportului, depozitării, montajului şi până la terminarea lucrărilor se
pot comite nenumărate greşeli. Acest
îndrumar vă oferă o introducere în cele
mai importante reguli pe care trebuie să
le respectaţi la prelucrarea materialului
RHEINZINK. Vă rugăm citiţi cu atenţie şi
să îl aveţi întotdeauna la îndemână.

Vă dorim mult succes în activitate!
Cu respect,
Echipa RHEINZINK

PS: Bineînțeles, în afara conținutului
acestui îndrumar, vă stăm la dispoziție și
cu alte informații în legătură cu montajul
materialului RHEINZINK. Solicitaţi aceste informaţii accesând pagina noastră de
internet: www.rheinzink.ro!

2. BINE DE ȘTIUT !

2.1 Învelitori
Structură ventilată, covor de ventilaţie
Fixări cu cleme
Falţ vertical dublu, solzi ascuţiţi/pătrați/mici/mari
2.2 Detaliile învelitorii
Streaşină
Coama în două ape, creastă
Dolie, jgheab interior
Muchie, pazie, racord lateral la perete
Creastă, coamă, muchie, străpungeri
Închideri, îmbinări transversale
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2.3 Placări de faţadă
Structură suport ventilată
Sistem cu falţ vertical în unghi drept, sistem cu solzii
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2.4 Detalii placări de faţadă
Fereastră, pervazul ferestrei
Buiandrug, şpaleţi, colţurile clădirii
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2.5 Accesoriile învelitorii
Sistem de paratrăsnet, sistem de parazăpezi
Elementele de oprire a gheţii ale sistemului de parazăpadă
Console pentru trepte, ancoră de siguranţă
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2.6 Tehnici de îmbinare
Cositorire, lipire
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2.7 Evacuarea apelor pluviale şi acoperiri
Sistem de evacuarea a apelor pluviale
Capac atic, îmbinări, dilataţie
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Legendă semne
Marcaje
Detalii importante care trebuie respectate.
Atenție!
Atenţionări pentru posibile greşeli.

1.1 TRECERE ÎN REVISTĂ

MATERIALUL

O MARCĂ – PATRU LINII DE PRODUSE
Soluţia perfectă pentru orice solicitare

RHEINZINK-PATINA LINE
Un material viu –
cu trei suprafeţe naturale

Pentru a vă oferi mai multe posibilităţi de design, vă oferim materialele noastre în patru
linii de produse diferite în numeroase versiuni. Pentru fiecare cerere, veţi primi soluţia
perfectă de calitate garantată RHEINZINK. Toate produsele sunt conforme cu cerinţele
ridicate EN 988 şi întrunesc criteriile de calitate QUALITY ZINC ale TÜV Rheinland.
Nivelul ridicat de producţie este garantat prin intermediul controalelor permanente
şi teste cuprinzătoare de laborator. Pe aceste două pagini, am rezumat răsăturile
caracteristice ale celor patru linii de produse. La cerere, vă trimitem cu plăcere mostre
de materiale.

PATINA LINE este linia clasică a materialului RHEINZINK. Nici un alt material nu
fascinează precum RHEINZINK în forma
sa originală. Elegant la exterior, fără
vopsea sau fosfatare, aveţi un material
natural masiv. Toate variantele din familia PATINA LINE sunt ecologice în mod
exemplar, nu necesită întreţinere periodică şi setează standarde pentru mai multe
generaţii. În decursul timpului, materialul
devine tot mai carismatic, formează patina naturală şi dezvoltă propriul caracter
unic al suprafeţei. Materialul nu îmbătrâneşte. Materialul se maturizează. La
RHEINZINK găsiţi de aproape 50 de ani
elemente pe care alţii le descoperă azi
drept inovaţii.
Versiuni de calitate:
RHEINZINK-prePATINA® bright rolled
RHEINZINK-prePATINA® blue-grey
RHEINZINK-prePATINA® graphite-grey

RHEINZINK-PATINA, RHEINZINK-PROTECT, RHEINZINK-COLOR şi RHEINZINK-INTERIEUR
sunt mărci înregistrate ale RHEINZINK GmbH & Co. KG
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1.1 TRECERE ÎN REVISTĂ

RHEINZINK-PROTECT LINE
Rafinat şi durabil – în două variante

RHEINZINK-COLOR LINE
Design fără margini –
într-o varietate de culori

RHEINZINK-INTERIEUR LINE
Defineşte accente de interior –
cu blue-grey şi graphite-grey

PROTECT LINE constă în RHEINZINKprePATINA blue-grey şi graphite-grey
cu un strat protector transparent. Este
întotdeauna prima alegere atunci când
aspectul estetic necesită o protecție pentru o anumită perioadă de timp. Linia de
produse dezvoltate pentru construcţia
economică de acoperişuri şi faţade convinge cu aspectul permanent al nuanţei
şi texturii şi este, de asemenea, recomandată pentru a construi în zone climatice
extreme, sau pentru placarea unor detalii specifice, în special intradosuri.

Această linie varianta colorată a materialelor noastre consacrate la nivel mondial pe învelitori şi faţade. Cu o vopsire
durabilă şi cu o gamă largă de culori,
această linie, oferă multe posibilităţi de
design pentru arhitecţi, proiectanţi, montatori şi beneficiari.

INTERIEUR LINE a fost dezvoltată pentru
interioare şi oferă o multitudine de detalii arhitectonice de impact. Un strat de
protecţie transparent aplicat din fabrică
protejează suprafeţele de influenţele din
utilizare şi asigură estetică vizuală permanentă.

Versiuni de calitate:
RHEINZINK-COLOR® perl-gold
RHEINZINK-COLOR® moos green
RHEINZINK-COLOR® nut-brown
RHEINZINK-COLOR® blue
RHEINZINK-COLOR® tile-red

Versiuni de calitate:
RHEINZINK-INTERIEUR® blue-grey
RHEINZINK-INTERIEUR® graphite-grey

Versiuni de calitate:
RHEINZINK-PROTECT® blue-grey
RHEINZINK-PROTECT® graphite-grey

1.1 TRECERE ÎN REVISTĂ

MATERIALUL

Ce este RHEINZINK?

Cum se livrează RHEINZINK?

RHEINZINK este un titan-zinc conform
DIN EN 988. Materialul are o rezistenţă ridicată la rupere (ductilitate) şi astfel
oferă o bună prelucrabilitate. Cantităţile
bine definite ale componentelor aliajului
garantează durabilitate şi estetică uniformă pentru produse. RHEINZINK este
un material de construcţie cu cel mai mic
consum de CO2 pe durata producţiei şi
astfel contribuie activ la protecţia mediului înconjurător.

RHEINZINK-Benzi (Role)
■■ Lăţimi standard la învelitori:
670 mm, 600 mm
■■ Lăţime standard la faţade: 500 mm
■■ Greutate: max. 1000 kg
■■ Greutate rolă mică: max. 200 kg
■■ Diametru interior:
≥ 500 kg = 508 mm
< 500 kg = 400 mm

suprafaţa de patină, aceasta fiind mai întunecată decât normal. În cazul în care
nu se doreşte o schimbare a suprafeţei,
recomandăm utilizarea suprafețelor de
calitate RHEINZINK-PROTECT (vedeţi
pagina 5).
Proprietăţile materialului RHEINZINK
■■ Punctul de topire: 420° C
■■ Greutatea specifică: 7,2 g/cm3
■■ Coeficientul de dilatare termică:
2,2 mm/m x 100 K
■■ Componența chimică/
componentele aliajului:
Zinc pur, puritate 99,995 %
0,08-1,00 % Cupru
0,07- 0,12 % Titan

RHEINZINK-Foi
■■ Lățime standard: 1000 mm
Grosime standard:
0,7 mm, 0,8 mm, 1,0 mm
■■ Lungime standard:
2000 mm, 3000 mm
■■ Greutate palet: max. 1000 kg

Formarea patinei
În atmosferă, pe suprafeţele naturale
RHEINZINK prePATINA se formează
o patină naturală aderentă. Aici, toate
influenţele sunt în sine din mediul înconjurător, din aer şi apă de ploaie în dezvoltarea suprafeţei implicate. Suprafaţa
materialului este fără întreţinere şi ca
produs natural, nu necesită îngrijire sau
RHEINZINK garantează proporţia
■■ Rolele şi foile de tablă RHEINZINK se
exactă a aliajului ce asigură o patinare
livrează pe paleţi închiriaţi
curăţare.
uniformă a întregului proiect. Nu combiLa utilizarea suprafeţelor naturale RHEnaţi zinc de la diferiţi producători.
Etichetare – certitudine absolută!
INZINK-PATINA LINE în regiunile cu climat marin se pot constata depuneri albe
Role şi foile de tablă RHEINZINK sunt
Certificările RHEINZINK
marcate cu elemente de identificare
datorită conţinutului ridicat de sare din
■■ material natural
aer. Aceste depuneri naturale sunt intespecifice. Elementele din cadrul sistemu■■ consum scăzut de energie
grate în patina naturală şi sunt vizibile
lui de jgheaburi şi burlane sunt ştanţate
■■ durabilitate
datorită contrastului de culori în special
cu marcajul RHEINZINK. Etichetarea
■■ ciclu sigur de resurse
pe suprafaţa întunecată a RHEINZINK
conţine informaţii despre conformitatea
■■ rată ridicată de reciclare > 95 %
prePATINA graphite-grey. Funcţionalitacu normele în vigoare şi parametrii de
■■ protecţie la radiaţiile electromagtea şi durata normală de viaţă nu sunt
producţie.
netic
astfel afectate în cazul în care se execută
RHEINZINK-prePATINA – EN 988 Titanzink/Titanium Zinc/Zinc titan
■■ ISO 9001:2008
faţade, acoperişuri şi alte componente.
RHEINZINK-prePATINA – EN 988 Titanzink/Titanium Zinc/Zinc titane –
RHEINZINK – Datte
■■ ISO 14001:2004
În general, patina naturală apare mai
RHEINZINK-prePATINA – EN 988 Titanzink/Titanium Zinc/Zinc titane –
RHEINZINK – Datteln – MADE IN GERMANY – TÜV QUALITY ZINC
■■ ISO 50001:2011
luminoasă în zonele cu aer care conţiRHEINZINK-prePATINA
– EN 988 cu
Titanzink/Titanium
– RHEINZINK
ne clorură. În regiunile
expunere laZinc/Zinc titane – RHEINZINK – Datteln – MADE IN GERMANY – TÜV QUALITY ZINC – Rückseite/back side/verso
sulf
(de
ex.
poluare
industrială,
gaze
de
Titanzink/Titanium Zinc/Zinc titane –
RHEINZINK – Datteln – MADE IN GERMANY – TÜV QUALITY ZINC – Rückseite/back side/verso
– RHEINZINK-prePATINA – 123456/78 0,70
eşapament) se constată o schimbare în
®

®

®

®

®

®

®

®

®

....... 1 234

56/78 0,70 ...........
Grosime material
Nr. rolă
AN
Zi/Lună
Nr. liber
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Cum se transportă şi se depozitează
corect RHEINZINK?

1.1 TRECERE ÎN REVISTĂ

Acțiuni exterioare

Hidroxid de zinc (rugină albă)

Coroziunea prin oxidare cu acizi
■ utilizarea împreună cu izolații
bituminoase sau anumite materiale
sintetice poate determina coroziune
acidă (pH scăzut). Atunci, materialul
RHEINZINK trebuie protejat integral
cu vopsea de protecţie (de ex. ENKE
Metall Protect; recomandăm contract
de întreţinere)
■ solicitaţi declaraţii de conformitate
producătorilor de izolaţii instalate
împreună cu elemente RHEINZINK
Coroziunea de contact cu metale
■ pe şantier se depozitează într-o
încăpere uscată şi bine ventilată sau
într-un container
Unde trebuie avută grijă în timpul
prelucrării?

■ rolele să nu fie răsturnate,
lovite sau aruncate
■ profilele să nu fie călcate/aruncate
■ profilele /foile să nu fie rupte sau
împachetate neprofesionist
■ nu depozitaţi pe podele umede
Cum se poate deteriora suprafaţa
RHEINZINK?
■ din cauza transportului/depozitării
neadecvate se formează hidroxidul
de zinc (nu afectează durabilitatea)
■ lângă coşul cazanelor cu combustibil lichid, suprafaţa se decolorează
în maroniu (nu afectează durabilitatea)
■ alţi factori negativi de la alte materiale de construcţii (acizi, soluţii caustice) sau contactul cu alte metale

■ pe zinc sau în amonte nu se montează niciodată cupru
■ materialul RHEINZINK poate fi
combinat cu aluminiu, oţel inoxidabil, oţel galvanizat şi plumb
Coroziunea cu mortar
■ evitaţi contactul cu mortar proaspăt
(valoare pH ridicată)
■ luaţi măsuri de protecţie; de ex.
vopsire completă în zona cu risc
Coroziunea în zona racordărilor
la pereţi; de ex. balcoane
■ la profilele de închidere la perete,
eliminaţi umiditatea şi contactul cu
elemente cu caracter acid
■ se impune acoperire pe întreaga
suprafaţă pe plăci înclinate până la
2 cm deasupra soluţiei de etanşare
accesibile
Coroziunea cu apă caldă
■ respectaţi recomandările pentru
panta minimă, tehnica de îmbinare,
dilataţie, ventilaţie, etc.
■ utilizaţi strat sau covor de ventilaţie

Dacă în timpul transportului sau depozitării este umezeală, suprafeţele de
tablă aflate în contact încep să se oxideze, formându-se hidroxid de zinc.
Acest strat alb, nediluabil în apă, conferă materialului un aspect neplăcut şi
în majoritatea cazurilor nici nu poate fi
îndepărtat de pe suprafaţă. Din punct
de vedere al durabilităţii, materialul nu
are efecte negative.

■ nu se transportă în camioane
deschise, fără prelată
■ se depozitează în spații uscate și
ventilate
■ nu se așează direct pe pardoseală
■ nu se acoperă cu folie fără să
aibă ventilare la sfârșitul zilei de
lucru se înlătură obligatoriu folia
de protecţie
■ nu suprapuneţi fâşiile profilate
unele peste celelalte; se transportă întotdeauna în poziţie verticală
Ce durată de viaţă are RHEINZINK ?
Analiza ciclului de viaţă a determinat o
situaţie diferită faţă de metalele vopsite şi
s-a stabilit pentru RHEINZINK o durată de
viaţă de 75 de ani (Institutul TNO, NL).

2.1 ÎNVELITORI

BINE DE ȘTIUT !

Acoperiş ventilat 1
Montaj direct pe astereală de lemn
1
2
3
4

Acoperiş ventilat 2
Montaj pe covor de ventilaţie şi hidroizolaţie aplicat pe panouri de OSB/
compozite
1

~

2
3
4
5

5

6

8 mm

6

V13 und RHEINZINK-AIR-Z

7

■■ protecţia structurii pe durata fazelor
de construcţie
■■ hidroizolaţie funcţională în caz de
infiltraţii, scurgeri, etc.
■■ pentru înclinaţii de acoperiş < 20°:
pentru hidroizolaţii deja instalate, de
ex. V13 trebuie instalat un covor de
ventilaţie RHEINZINK AIR-Z
■■ pentru înclinaţii de acoperiş > 20°
şi < 70° şi învelitoare ventilată pe
astereală de lemn: hidroizolaţia nu
este necesară
■■ pentru înclinaţii de acoperiş > 5°şi <
70° cu astereală din panouri OSB/
compozite: este necesară instalarea
covorului de hidroizolaţie şi ventilaţie VAPOZINC sau a covorului de
ventilaţie RHEINZINK-AIR-Z pe o
hidroizolaţie corespunzătoare
■■ toate membranele hidroizolatoare
sunt permise în funcţie de necesităţi
(de ex. folii, bitum, hidroizolaţii
structurate)
■■ membranele utilizate nu trebuie să
fie din materiale absorbante sau
care să reţină umezeala

1 RHEINZINK-Sistem fălţuit
2 Astereală de lemn, b < 160 mm, d > 24 mm
3 Spaţiu ventilat (vezi Tab. 1)
4 Membrană hidroizolatoare cu difuzie
5 Izolaţie termică /căpriori
6	Folie barieră de vapori (îmbinările şi
străpungerile lipite şi fixate mecanic)

1 RHEINZINK Sistem fălţuit
2	Covor de ventilaţie şi hidroizolaţie VAPOZINC sau membrană bituminoasă armată cu
vibră de sticlă V13 cu covor de ventilaţie AIRZ de la RHEINZINK
3 Panouri OSB sau compozite
4 Spaţiu ventilat (vezi Tab. 1)
5 Izolaţie termică / căpriori
6	Folie barieră de vapori (îmbinările şi
străpungerile lipite şi fixate mecanic)

■■ învelitoarea RHEINZINK se montează direct pe astereală
■■ fixare simplă a clemelor
■■ tehnică de ventilare optimă
(izolaţia termică nu alunecă)
■■ izolaţie optimă cu barieră de vânt
■■ protecţie la penetrarea zăpezii
■■ protecţie la foc şi radiaţii de căldură
(vă rugăm solicitați certificatul nostru
de evaluare generală)

■■ posibilitatea utilizării panourilor de
format mare din OSB sau materiale
compozite cu lungime/lăţime max.
< 2,5 m
■■ compatibilitatea învelitorii cu clemele
de fixare şi hidroizolaţie cu covor de
ventilaţie
■■ protecţie la penetrarea zăpezii
■■ fără dublă hidroizolaţie
■■ protecţie la foc şi radiaţii de căldură
(vă rugăm solicitaţi certificatul nostru
de evaluare generală)

Panta acoperişului

Covor de ventilaţie şi hidroizolaţie
VAPOZINC sau covor de ventilaţie
AIR-Z de la RHEINZINK

≥ 5° la < 15°

≥ 15°

≥ 60 mm

≥ 40 mm

≥ 50 mm
≥ 1/500 parte din sup. acop. înclinat

≥ 20 mm

≥ 20 mm

≥ 20 mm

≥ 20 mm
≥ 1/500 parte din sup. acop. înclinat

≥ 20 mm
≥ 1/500 parte din sup. acop. înclinat

Înăţimea spaţiului ventilat
Recomandarea noastră
DIN 4108-3
Înăţimea gurilor de ventilație intrare/ieșire
Recomandarea noastră
DIN 4108-3

Tab. 1: Înălţimea spaţiului și a gurilor de ventilaţie în relaţie cu panta acoperişului.În cazul utilizării tablei perforate,
înălțimea gurilor de ventilare va fi ≥ 40 mm
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2.1 ÎNVELITORI

Clemă fixă

Clemă mobilă

Fixări cu cleme, necesarul minim
de cleme
■■ numărul clemelor utilizate depinde
de înălţimea clădirii şi de lăţimea şi
grosimea fâşiei de tablă, conform
DIN EN 1991-1-4
■■ întrebaţi arhitectul despre valorile
încărcărilor din vânt

1-3 m

Poziţionarea clemelor fixe
■■ în funcţie de panta acoperişului și
străpungeri
■■ 1-3 m la fâşii < 10 m
■■ 3 m la fâşii >10 m (consultaţii
RHEINZINK pentru lungimi mari)
■■ pe restul acoperişului se fixează
cleme mobile

1-3 m

1-3 m

1/2 1/2 2/3 1/3 3/4 1/4

3°

> 3°-10° > 10°-30°

1-3 m

sus

> 30°

Numărul minim de cleme RHEINZINK (pe m2) / distanţa maximă mm în funcţie de încărcările din vânt
Bază: capacitatea portantă FR,d de 600 N/clemă (inclusiv un factor de siguranță de 1,5)
Lăţime bandă, mm

500

570

600

670

700

Lăţime fâşie, mm

430

500

530

600

630

[kN/m²]

Nr.
cleme
[buc.]

Dist.
cleme
[mm]

Nr.
cleme
[buc.]

Dist.
cleme
[mm]

Nr.
cleme
[buc.]

Dist.
cleme
[mm]

Nr.
cleme
[buc.]

Dist.
cleme
[mm]

Nr.
cleme
[buc.]

Dist.
cleme
[mm]

-0,3

5,0

500

4,0

500

4,0

500

3,5

500

3,5

500

-0,6

5,0

500

4,0

500

4,0

500

3,5

500

3,5

500

-0,9

5,0

500

4,0

500

4,0

500

3,5

500

3,5

500

-1,2

5,0

500

4,0

500

4,0

500

3,5

500

3,5

500

-1,5

5,0

500

4,0

500

4,0

500

3,5

500

3,5

500

-1,8

5,0

500

4,0

500

4,0

500

3,5

500

3,5

500

-2,1

5,0

500

4,0

500

4,0

500

3,5

460

3,5

440

-2,4

5,0

500

4,0

500

4,0

460

4,0

400

4,0

380

-2,7

5,0

500

4,5

440

4,5

400

4,5

360

4,5

340

-3,0

5,0

460

5,0

400

5,0

360

5,0

320

-3,3

5,5

420

5,5

360

5,5

340

5,5

300

-3,6

6,0

380

6,0

320

6,0

300

6,0

260

-3,9

6,5

340

6,5

300

6,5

280

-4,2

7,0

320

7,0

280

7,0

260

-4,5

7,5

300

7,5

260

7,5

240

-4,8

8,0

280

8,0

240

8,0

220

-5,1

8,5

260

8,5

220

8,5

220

Încărcarea din
vânt specifică

Observaţii:
■■ Numărul minim de cleme este rotunjit superior la 0,5.
■■ Distanţa maximă dintre cleme este rotunjită inferior la intervale de 20 mm.
■■ Distanţa dintre cleme se referă la distanţa între mijlocul axei măsurată.
■■ Pentru încărcări din vânt specificate distanţa de 500 mm este decisivă şi nu sarcina vântului
■■ Recomandarea pentru acoperişurile într-o apă cu ieşiri în consolă: Lăţimea fâşiei < 430 mm, Grosime material 0,8 mm

2.1 ÎNVELITORI

BINE DE ȘTIUT !

RHEINZINK-Falţ dublu

RHEINZINK-Solzi pătraţi /ascuţiţi

RHEINZINK-Solzi mari

■■ suprafeţe: prePATINA
(altele - la cerere)
■■ pantă acoperiș > 35°, recomandare
construcție acoperiș: învelitoare ventilată cu fixare directă pe astereală,
folie impermeabilă capsată sau
lipită; alte stratificații – la cerere.
■■ grosime tablă: 0,7 mm
■■ dimensiune nominală (dimensiuni
standard): 400 mm, 250 mm

■■ suprafeţe: prePATINA
(altele - la cerere)
■■ pantă acoperiș > 35°, recomandare construcție acoperiș: învelitoare ventilată cu fixare directă
pe astereală, folie impermeabilă
capsată sau lipită; alte stratificații –
la cerere.
■■ grosime tablă: 0,7, 0,8 și 1,0 mm

9 mm
~ 25 mm

10 mm
Falț mic

Falț mare

Interax

3-5 mm

■■ suprafeţe: prePATINA
(altele - la cerere)
■■ grosime tablă: 0,7mm
■■ lăţime bandă: 670 mm (600 mm)
■■ se vor respecta întotdeauna dimensiunile de falţ, altfel pot apărea
probleme la închiderea mecanizată
■■ lăţimea de bandă minus 70 mm
(pierdere de falţ) = aprox. interax
■■ la pante > 5° < 7° cu bandă de
etanşare
■■ în cazul montajului benzii de etanşare se închide falţul în unghi drept
la fiecare 0,5 m pentru a împiedica
alunecarea acesteia până la fălţuirea finală
■■ procesarea tablei prin îndoiri,
fălțuire, lovituri cu ciocanul se realizează la o temperatură a tablei
> 10 °C
■■ la temperaturi ale tablei < 10 °C
procesarea se realizează după
pregătirea prin încălzire cu un pistol
cu aer cald.
Bandă de etanșare

1
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2

3

Lățimea vizibilă = Lățimea profil
Lățime profil ≤ 600 mm
Lungime profil ≤3000 mm
(optimal<2000 mm)*
Alte dimensiuni sunt disponibile la cerere.
*	Pentru o manipulare facilă recomandăm
o lățime de profil < 2000 mm

Dimensiuni standard
(mm)

Greutate
1,00 mm

333 x 600 mm
400 x 800 mm
500 x 1000 mm
600 x 1200 mm

~ 9,90 kg/m
2
~ 8,54 kg/m
2
~ 8,90 kg/m
2
~ 8,62 kg/m

Se pot produce toate dimensiunile
intermediare.

2

BINE DE ȘTIUT !

2.2 DETALIILE ÎNVELITORII

Streaşină pe astereală
fără covor de ventilare

~

4
5

20 0 m

m

Detaliu optimizat: Fâşia de streaşină

Streaşină pe astereală
Aplicaţii greşite

■ pantă acoperiş ≥ 5° ≤ 10°
■ falț de apă pe fâșia de streașină =
capilaritate redusă
■ marginea frontală frântă de la 5° în
zona de agăţare a fâşiilor învelitorii
= condiţii de scurgere îmbunătăţite

■ scândura nu este îngropată
■ consola nu este îngropată
■ fâşie de streaşină fără bandă de
rigidizare zincată (instabil)
■ închidere de falţ prea lungă
aprox. 60 mm
■ capătul de fâşie de învelitoare
este îndoit strâns
■ spaţiul de dilatare este prea mic

6

1

3
2

7
1

Scândură de streaşină, îngropată

2

Bandă de rigidizare din tablă de 1,0 mm

3

Fâşie de streaşină RHEINZINK, 0,8 mm

4

Închidere rotundă de falţ

5

Jgheab, consolă jgheab, consolă DH

6

Fixarea primei cleme imediat deasupra
fâşiei de streaşină (aprox. 200 mm)

7

■
■
■
■
■
■
■
■

Rebord cu lăcrimar

scândură de streaşină îngropată
console jgheab îngropate (căpriori)
bandă rigidizare galvanizată 1 mm
RHEINZINK - fâșie streașină 0,7 mm
închidere verticală rotundă
capăt cu îndoire deschisă
se lasă spaţiu pt. dilatația tablei
rezultat: scurgerea sigură a apei,
apa nu stagnează pe învelitoare!

Închidere la streaşină cu covor de
ventilație
Bandă adezivă

Concluzie:
■ „streaşină neetanşă“ prin coborârea pantei marginii sub 5° din
cauza execuţiei greşite
■ pătrunderea apei prin efectul
de capilaritate în cazul pantei
foarte mici (condiţii proaste de
scurgere)
■ băltirea apei duce la formarea
hidroxidului de zinc
■ în lipsa spaţiului pentru dilatații,
la temperaturi mici, fâşia învelitorii se contractă, se ridică marginea = se formează o contrapantă
1

Terminație falț, vertical rotund

2

Terminație falț, vertical oblic

Terminație falț, vertical drept
(doar în locuri optic nepretenţioase)

■ se îndepărtează pe o lăţime de
aprox. 50 mm covorul de ventilare
■ Se lipeşte pe fâşia de streaşină

1: închidere culcată = tensiunile
apărute în material pot duce la
apariţia fisurilor
2: modificări imposibile de lungime
datorate variaţiilor de temperatură
= materialul se deformează/fisurează

2.2 DETALIILE ÎNVELITORII

BINE DE ȘTIUT !

Detaliu de coamă cu fante de
ventilare la acoperiș în 2 ape
1

Coama acoperişului într-o singură
apă cu şipcă

Creastă cu închiderea de streașină

1
2

2
3

3

4
6

4
5

5

1

Profil de acoperire RHEINZINK

1

RHEINZINK - Profil de acoperire

2

Bandă de rigidizare galvanizată de 1,0 mm

2

Bandă de rigidizare galvanizată de 1,0 mm

3

Suport din scândură 160 mm x 24 mm

3

Şipcă cu înălțime ≥ 60 mm

4

Tablă perforată, protecţie împotriva zăpezii

4

Capăt de fâşie de învelitoare cu falţ culcat

5

Capăt de fâşie de învelitoare cu falţ culcat

5

Acoperire faţadă, în funcţie de înălţimea

6

Capăt de fâşie de învelitoare cu falţ înfăşurat

■ structură din lemn
■ înălţimea ridicăturii capătului fâşiei ≥
80/100/150 mm
■ închidere superioară cu falţ de apă
■ capăt de fâşie de învelitoare cu falţ
culcat sau înfăşurat (falţul culcat
nu se poate îndoi cu raze mici, din
cauza tensiunilor apărute materialul
poate fisura)
■ se va avea grijă la dimensionarea
fantelor de ventilare
■ se asigură spaţiul pentru mişcarea
de dilatație a fâşiilor
■ fără al doilea strat de siguranţă,
detaliul este doar parțial protejat
împotriva pătrunderii zăpezii.

clădirii ≥ 50 mm

■ profilul de acoperire RHEINZINK
acoperă faţada în funcţie de
înălţimea clădirii ≥ 50 mm/
80 mm/100 m
■ capăt de fâşie de învelitoare:
falţ culcat, înălţime de racordare
≥ 60 mm; la racordarea șipcii de
≥ 40 mm înălțime cu șipca coamei
aceasta trebuie să fie mai mare cu
≥ 20 mm (vedeți figura), pe capătul
superior al fâșiei se execută falț de
apă
■ pentru mişcările de dilataţie se asigură un spaţiu de ≥ 15 mm

Coama acoperişului într-o singură
apă cu şipcă
12|13

■ închidere neetanşă datorită
lipsei ridicăturii tablei
■ scurgeri de apă peste coamă
■ închidere de falţ extinsă şi lipsă
spaţiu de dilatare = etanşeitate
insuficientă

Coama într-o apă fără spaţiu de
dilatare şi înălţime de ridicare mică

■ dilatare mică = fisuri de material
■ lipseşte falţul de apă
■ lînălţimea ridicăturii este prea
mică lipsă spațiu de dilatare =
umflături, fisuri.

BINE DE ȘTIUT !

2.2 DETALIILE ÎNVELITORII

Dolie îngropată pe covor de ventilare

Dolie cu falţ simplu şi profil de fixare

Dolie cu falț simplu

la pante ≤ 10°
lățimea doliei ≥ 150 mm
adâncimea doliei ≥ 60 mm
racordată la înălţimea jgheabului.
se montează parazăpezi
pe astereală se montează o izolaţie
suplimentară pe o lățime de 50 cm
■ proiectaţi ventilare transversală în
dolie!

■ la pante > 10°
■ lățime desfășurată ≥ 800 mm
■ lățime bandă fixare ≤ 80 mm, se
cositorește pe tabla doliei
■ îmbinarea profilelor la panta doliei
≤ 10°, cositorit, cu elemente de
dilatare
■ bandă de fixare (vezi pag. 14.)
■ proiectaţi ventilare transversală în
dolie!

■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■

Dolie îngropată cu fâşii conice

Dolie cu falțuri laterale

la pante ≥ 35°
cu falţ de apă, lăţimea 50 mm
lăţime desfăşurată ≥ 400 mm
îmbinare liniară cu falţ simplu culcat
prin pliul capetelor sau cositorire cu
bandă de dilataţie

Jgheab interior cu secţiune dreptunghiulară cu jgheab de siguranţă lipit
≥ 150 mm

■ la pante ≥ 5° până ≤10°
■ lăţime fâşie la streaşină min. 100
mm
■ laborios/greu de realizat la lungimi
de fâşie ≥ 6 m din cauza tăierii în
oblic a benzilor de tablă şi realizării
falţurilor fâşiilor conice
■ se recomandă: dolie îngropată

■ lungimea dolie max. 3 m
■ fâşiile învelitorii şi ale doliei sunt
strâns fălţuite împreună. Din cauza dilatării diferite apar tensiuni
în material care provocă fisurarea
tablei
■ execuţie dificilă (decupaje, etc.)

■ proiectare preaplin: în funcţie de
dimensiunea jgheabului (dimensionare)
■ se montează elemente de dilataţie,
la distanțe de max. 6 m (vezi pag.
19)
■ montaţi sistem de încălzire jgheaburi
■ se racordează jgheabul de siguranță
(ținând cont de dimensiuni)

2.2 DETALIILE ÎNVELITORII

BINE DE ȘTIUT !

Muchie cu șipcă și capac de acoperire

Muchie fără șipcă și capac de
acoperire

Pazie cu şipcă

înălţime racord ≥ 60 mm
mod de execuţie: falţ culcat
falțurile pot fi convergente
mai avantajos la dilataţie față de
„muchia cu falţ vertical dublu”
■ se potrivesc înălțimile de racordare
cu pazia și coama cu șipcă a

■ înălţime racord ≥ 60 mm
■ alternativă la „muchie învelitoare cu
şipcă şi profil de acoperire“
■ mod de execuţie: falţ culcat
■ falțurile pot fi convergente
■ rezolvare mai suplă, îndeosebi la
structuri mici: de ex. lucarne

■ înălţime racord ≥ 40 mm
■ mod de execuţie: racord lateral cu
falţ de apă
■ suprapunerea elementelor în zona
faţadei în funcţie de înălţimea clădirii ≥ 50 mm sau ≥ 100 mm
■ la definirea înălţimii de racordare se

Muchie sau coamă cu falț dublu

Racord lateral la perete

Pazii pentru lucarne, atici, suprafeţe
mici cu fâşii scurte

■ doar lungimi de fâșii < 3 m,
altfel pot apărea fisuri din cauza
dilatațiilor!
■ linia falţului nu este dreaptă
■ falţurile convergente nu se pot
întâlni într-un punct ci doar decalat, sunt necesare decupaje din
material, cu toate acestea pot să
apară fisuri

■ înălţime de racordare
80/100/150 mm
■ închidere superioară cu falţ de apă
■ se acoperă cu profil de acoperire
sau elemente de faţadă
■ soluţii de execuţie pe suprafeţe
tencuite, zidării sau tencuieli termoizolante

■ Înălţime racord ≥ 25 mm profil sau
suprafaţă mică cu falţ vertical
■ se poate utiliza la ferestre de acoperiş rotunde şi la suprafeţe mici cu
panta ≥ 15°(se aplică bandă de
etanşare)
■ segmenţii diafragmei (rotunde):
confecţionați manual sau produsele
firmei Krehle (Germania)

■
■
■
■
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2.2 DETALIILE ÎNVELITORII

Coama
4
Pazie

Pazie

3

6
1

2

3

4

5

6

7

8

9

7

6

9 10 11 12

Direcția de montaj

5

8a

7

8b

3

5

4

Jgheab

1a

2

1b

Montajul învelitorii într-o apă
fără străpungeri
2

8
Direcţia de dilataţie

■■ panta acoperişului 7°
■■ lungime fâșie 10 m (max. 16m),
lățime bandă 570 mm
■■ montaj cu Profimat/Falzomat
Ordinea de proiectare/montaj:
■■ dispunere simetrică, fâşie de pazie
1+12,
■■ înălţime de ridicare ≥ 40 mm cu falţ
de apă (vezi pag. 11.)
■■ fâşiile nu se secţionează
■■ detalii streaşină, coamă (pag. 8. + 9.)
■■ plus în lungimea fâşiei:
cca. 15 cm pentru coamă,
cca. 10 cm pentru streașină
■■ verificarea dimensiunilor profilelor
■■ preprofilarea fâşiilor cu maşina, falț
mic 9 mm, fără toleranță
■■ falț mare (partea orizontală) 10 mm,
toleranță ± 0,5 mm
■■ atenţie: nu este posibilă închiderea
mecanizată a falţului mare dacă
este prea lat
■■ definirea zonei clemelor fixe (montaj
conform desenului de mai jos)

zona clemelor fixe
1-3 m

direcția pantei

Montajul clemelor fixe

Distribuţia clemelor fixe
Şipci de separare
Şipci muchii/coamă/pazii

1

Montajul învelitorii în trei ape și
streașină retrasă

■■ lungime fâşie ≤ 10 m
■■ pantă acoperiş ≥ 5° ≤ 15°
■■ străpungerile suprafeţei din stânga:
în apropierea streşinii (1), în mijlocul suprafeţei (2) şi în apropierea
coamei (3)
■■ străpungerile suprafeţei din dreapta:
(4) şi (5) una în spatele celeilalte
Ordinea de proiectare/montaj:
■■ în zona muchiilor: montajul șipcilor
de muchie și dilatație (8)
■■ atenţie la direcţia de montaj
■■ coamă (vezi pag 9.)
■■ cleme fixe (vezi pag. 7.)
■■ distanța între cleme (vezi pag. 7.)
■■ la sfârşitul zilei de lucru falţurile fâşiilor montate se închid parţial sau total
în unghi drept (vezi pag. 7.)
■■ străpungere (2): în zona clemelor
fixe fără şipcă de dilatare
■■ străpungere (1) + (3):
în afara zonei clemelor fixe (7)
cu şipcă de dilatare
■■ străpungerile (4): consecutive,
soluție ideală cu elevare de 10 cm
(încă din faza de proiectare)

Străpungere acoperiş:
cu pană în spate şi falţ transversal
culcat, rebordul frontal cu falţ
înfăşurat, în laterale cu şipci pentru
dilatare şi falţ vertical dublu
Străpungere: îmbinări
1a: falţ rotund, H = 150 mm
		 cu falţul de apă racordat în falţul
		 longitudinal (când străpungerea
		 cade în zona clemelor fixe)
1b: falţ rotund cu falţul de apă racor		 dat la şipca de dilatare
2: falţ înfăşurat la elementul frontal
3: falţ dublu înfăşurat la elementul
		 din spate
4: detaliu: racordarea falţului longitu		 dinal în falţul transversal (dublu)
5: fâşia de tablă de lângă şipcă
6: fâşia de tablă la falţul longitudinal
7: elementul din spate cu pană
8a: laterală la falţul longitudinal
8b: lățimea lateralei de lângă șipcă
		 ≥ 20 cm (8a și b)
9: 	îmbinare transversală: fâşie/
element de spate: cu falţ dublu,
cu bandă de etanşare, oblic
Atenție: la pante ≥ 10° se aplică
îmbinarea transversală cu falț
simplu și bandă de fixare lipită
(vezi pag. 14)

2.2 DETALIILE ÎNVELITORII

Străpungerea învelitorii
Detalii: tehnica de execuție a falțului
corect (vezi desen pag. 12)

■■ detaliile sunt realizate exclusiv prin
tehnica falţului!
■■ închiderile capetelor falţurilor nu se
cositoresc împreună cu fâşiile
■■ ţevile de ventilare sau alte străpungeri nu vor cădea în falţ
■■ este interzisă fixarea consolelor de
siguranţă direct pe fâşiile de tablă
■■ se va respecta ordinea de montaj:
element frontal, element lateral,
element spate

BINE DE ȘTIUT !

Falţ înfăşurat la străpungeri (2)
Element frontal

Șipcă de dilatare, metalică sau lemn
Șipcă de dilatare
■■ pentru asigurarea mişcărilor termice
longitudinale în apropierea străpungerilor în afara zonei clemelor fixe
■■ la temperatură < 10 °C (temperatura materialului) înaintea închiderii
falţurilor, tabla se preîncălzeşte
obligatoriu

Falţ înfăşurat dublu racordat în falţ
transversal (3)
Element spate

Șipcă de dilatare
cu profil din lemn

Șipcă de dilatare
cu profil metalic

Concluzie:
Rezolvarea detaliilor în zona străpungerilor presupune experienţă şi cunoştinţe temeinice.

Închidere rotundă de falț (1a)
înălțime ≥ 150 mm falţ longitudinal cu
falţ de apă (sistem falţ dublu vertical)

Nod (4)
Fâşie de tablă lângă falţ transversal,
element spate

Închidere rotundă de falț (1b)
înălțime ≥ 150 mm cu falţ de apă
lângă şipca de dilatare

Îmbinare transversală cu falţ dublu
culcat (9)
cu bandă de etanşare, fără cleme în
falţul transversal
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Îmbinare transversală cu decalaj de
pantă

Îmbinări transversale cu falţ simplu
culcat şi bandă de fixare lipită

Îmbinare transversală cu falţ simplu

■■ panta acoperişului < 10°
■■ lungime fâșie 10-16 m (se asigură
montaj cu cleme mobile)
■■ decalaj de pantă cu falţ culcat
Atenţie: structura din lemn se montează ulterior!
■■ înălţime decalaj > 60 mm
■■ lungime de dilatare > 15 mm

■■
■■
■■
■■

pantă acoperiş > 10° ≤ 35°
grosime bandă de fixare 0,80 mm
lungime fâșie 16 m
suprapunerea făşiilor
aprox. 250    mm
■■ falţ de apă, fără decupaj!
■■ lungime dilataţie ≥ 15 mm

■■ pantă acoperiş ≥ 35°
■■ la sisteme cu falț vertical dublu și în
unghi drept
■■ suprapunerea fâşiilor 50 mm,
în funcţie de lungimea lor
■■ lungime de dilataţie = 10 mm

Decalaj de pantă cu falţ înfăşurat

Optimizarea detaliului: se lipeşte
bandă de fixare

Falț în falțul transversal
pentru sistemul cu falț vertical

■■ detaliul capătului fâşiei superioare
(vezi pag. 8, Streaşină pe astereală,
fără covor de ventilare)
■■ înălţime decalaj ≥ 80 mm

■■ bandă de fixare lipită cu îndoitură pentru fixarea fâşiei (rigiditate
sporită)
■■ grosime tablă 1,0 mm
■■ lungime > 2 m < 3 m, îmbinare prin
suprapunere, nu se cositoresc
■■ fixare pe tablă prin cositorire

■■ pantă acoperiş > 35°
■■ doar la sistemul cu falț vertica în
unghi drept!
■■ lungime fâșie ≤ 6 m
■■ falţurile în zona suprapunerilor trebuie să preia şi variaţiile de lungime
provocate de schimbarea temperaturii materialului

2.3 PLACĂRI DE FAŢADĂ

Structură ventilată 1
Montaj pe astereală

BINE DE ȘTIUT !

Structură ventilată 2
Montaj pe structură metalică

RHEINZINK-Sistem falţ vertical în
unghi drept
~ 13 mm

1
2
3
4

3
4
5
6

5

secțiune verticală

secțiune orizontală

secțiune verticală

secțiune orizontală

1

izolație termică

1

izolație termică

2

contrașipci

2

sistem console metalice cu Thermostopp

3

spațiu de ventilare

3

spațiu de ventilare

4

astereală,

4

profil trapez

5

sistem cu falț vertical în unghi drept

5

strat de separare (eliminarea contactului)

6

sistem cu falț vertical în unghi drept

■■ sistem cu falţ vertical în unghi drept
500 mm x 0,8 mm
■■ se folosesc foi de tablă
■■ lungime fâșie ≤ 6 m (mai ușor de
manevrat)
■■ fâşiile se vor confecţiona din acelaşi
lot de producţie (diferenţe de nuanţe!)
■■ fixarea fâşiilor vezi la „Învelitoare cu
falţ dublu vertical“
■■ astereală 100 mm x 24 mm sau
plăci corespunzătoare OSB/BFU,
22 mm
■■ spațiu de ventilare ≥ 20 mm
■■ izolație termică
(conform normelor locale)
■■ se asigură etanşeitatea la vânt a
suprafeţelor!
■■ fixarea fâşiilor dealungul streşinii,
lăţimea zonei clemelor fixe 1 m
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~ 25 mm

1
2

■■ se folosesc foi de tablă
■■ sistem cu falţ vertical în unghi drept
500 mm x 0,8 mm
■■ lungime fâșie ≤ 6 m (mai ușor de
manevrat)
■■ fâşiile se vor confecţiona din acelaşi
lot de producţie (diferenţe de nuanţe!)
■■ fixarea fâşiilor vezi la „Învelitoare cu
falţ dublu vertical“, doar cu nituri/
şuruburi potrivite
■■ strat de separare din folie
■■ profil trapez din oțel galvanizat,
vopsit sau nevopsit – geometria profilului se stabilește prin calcule statice
■■ fixarea pe structura metalică împreună cu profilele L metalice
■■ spațiu de ventilare ≥ 20 mm
■■ izolație termică
■■ se asigură etanşeitatea la vânt a
suprafeţelor!
■■ fixarea fâşiilor pe lungimea streşinii,
lăţimea zonei clemelor fixe 1 m

3-5 mm

■■
■■
■■
■■

suprafețe: prePATINA
lăţime bandă: 500 mm
grosime material: 0,8 mm
aspect optim: utilizaţi materialul
la foi de tablă
■■ evitaţi apariţia diferenţelor de nuanţă
pe fațadă prin utilizarea materialului
din acelaşi lot de producţie!

RHEINZINK-Sistem cu solzi

■■ suprafețe: prePATINA
■■ dimensiuni uzuale: 333 mm x 600 mm
și 400 mm x 800 mm (se pot comanda şi alte dimensiuni)
■■ grosime material: 0,7, 0,8 și 1,0 mm
■■ pentru detalii consultaţi un specialist
sau solicitaţi documentaţii!

BINE DE ȘTIUT !

2.4 DETALII PLACĂRI DE FAŢADĂ

Gol de fereastră cu
dispunerea simetrică a falţurilor

Glaf de fereastră

Şpalet

■ diferenţele de lăţime a tablei până
50 mm nu sunt perceptibile
■ falţul este întotdeauna şi muchia
şpaletului ferestrei
■ îmbinare transversală în zona buiandrugului
■ atenţie: nu se cositoreşte. Scurgerile
soluţiei decapante nu se pot îndepărta.

■ tabla pervazului se lipeşte pe toată
suprafaţa cu adeziv Enkolit ®, astfel
se estompează zgomotul produs de
ploaie!
■ dacă lăţimea părţii verticale este
≥ 50 mm se impune şi fixarea indirectă cu bandă de rigidizare

■ falţul vertical în unghi drept este şi
muchia şpaletului
■ racordul şpaletului la fereastră se
realizează cu profil de primire
■ nu se admit fixări directe cu şurub
sau cuie
■ tabla pervazului nu se cositoreşte de
șpalet

Gol de fereastră cu dispunere
asimetrică

Buiandrug

Colţ clădire

■ rezultatul nepregătirii execuţiei şi
lipsei de proiectare
■ execuţia placărilor cu fâşii cu
lăţimi egale se poate realiza
foarte rar
■ nu s-a schimbat direcţia falţului
■ racordul şpalet-buiandrug executat inestetic.

■ ventilare prin tablă perforată sau
elemente profilate cu perforaţii
■ racordarea acoperirii buiandrugului
la fereastră cu profil de primire
■ racord în acelaşi plan cu linia
streşinii

■ realizare simetrică
■ soluţie stabilă pentru evitarea învălurării fâşiilor marginale

2.5 ACCESORIILE ÎNVELITORII

BINE DE ȘTIUT !

Instalaţie de paratrăsnet
Fixare la streaşină cu cleme flexibile

Sistem de parazăpadă „REES“

Console pentru trepte de vizitare

■ cablurile elastice asigură mişcările
de dilataţie a fâșiilor
■ elementele de captare se dispun
conform normelor, la cca. 20 m
■ conform normelor, in Germania,
învelitorile metalice, in caz că sunt
împământate, pot funcţiona ca
suprafaţă de captare

■ nu se folosesc elemente din oţel
galvanizat (pot rugini)
■ se folosesc console corespunzătoare
tipului de falț (dublu/unghi drept)
■ nu reduceţi numărul de console;
repartizaţi consolă individuală pe
fiecare falţ

■ fixarea consolelor pe falţul vertical
dublu
■ se pot utiliza până la ≤ 40° panta
acoperişului

Elementele de oprire a gheţii pentru
sistemul de parazăpadă

Ancoră Latchways, tip 65618-00
Asigură împotriva alunecării la lucrări
manuale pe învelitorile făţuite

■ aceste elemente previn alunecarea
gheţii de pe învelitoare
■ la fiecare fâşie se montează unul sau
două elemente de oprire a gheţii
■ elementele de fixare nu vor fi din
oţel galvanizat (pot rugini)

■ forţele sunt transmise direct structurii
fără deteriorarea fâşiilor învelitorii
■ se fixează pe falţurile verticale
cu cleme, fără perforarea fâşiilor
învelitorii
■ inelul din ancoră estompează forţele
dinamice
■ admis în cazul încărcărilor la coamă
şi streaşină conform DIN 4426

Paratrăsnet
Fixarea fâşiei la streaşină = pe tablă
pot apărea fisuri din cauza dilatării

Sistem de parazăpezi (Bauart)
Montaj greşit la baza falţului =
deformarea materialului
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2.6 TEHNICI DE ÎMBINARE

Cositorirea
Cositorirea este o îmbinare rigidă, executată într-un singur pas de lucru

Poziţia corectă a ciocanului de lipit

Se aplică soluţia

Formarea aliajului
Aliaj în
toată
secţiunea

Soluţie de decapat pentru cositorire
Se aplică pe suprafaţa RHEINZINK

Cositor prelins

structură cositorită

Pentru a obţine o îmbinare corectă şi
bună din punct de vedere tehnic, se vor
respecta următorii paşi:
Pregătire:
■ suprafeţele murdare se vor curăța
chimic sau mecanic
■ suprapunerea elementelor
≥ 10 mm ≤ 15 mm
■ cu o pensulă se aplica soluţia de decapat pe toată suprafaţa de cositorit
Cositorirea:
■ ciocan de lipit > 350 g,
(recomandat: 500 g)
■ temp. de cositorire aprox. 250 °C
■ rost de lipire ≤ 0,5 mm,
(cu cât mai mic cu atât creşte rezistenţa cositoririi)
■ cu muchia ciocanului de lipit,
îmbibată în prealabil în cositor, se
încălzesc elementele de cositorit
până la temperatura de topire
■ aliajul topit se scurge de pe ciocanul
de lipit în cantitate suficientă
■ aliajul de lipit: RHEINZINK SnZn
801 (fără plumb), intră în rostul de
lipit prin forţa capilară
■ tabla mai groasă de > 0,8 mm se
precositoreşte
Finisare:
■ surplusul de soluţie decapantă se
şterge cu o cârpă umedă = aspect
important pentru obţinerea unui efect
optic satisfăcător

Se aplică soluţia

■ dizolvă resturile de oxizi şi emulsia
de laminare
■ se utilizează soluţia de decapat
■ pe suprafețele prePATINA bright rolled şi blue-grey se utilizează soluția:
„ZD-pro“ - produs Felder
■ pentru suprafața prePATINA graphite-grey: dizolvant + soluţia „ZD-pro“
(curăţire mecanică sau chimică)

■ poziţia ciocanului de lipit, suprapunerea cositorită
■ se încălzeşte la temperatura potrivită
(cca. 250 °C)
■ se cositoreşte cu viteză uniformă

Greşeli la cositorire

Lipirea tablei de elemente de zidărie

■ ciocan de lipit nepotrivit (ciocan
ascuțit)
■ ciocan supraîncălzit
■ lucru prea rapid
■ greutate prea mică = transfer de
căldură prea mic
■ soluţie de decapat nepotrivită
(acizi, etc.)
■ suprapunere prea mare a elementelor
■ temp. de cositorire prea mică
■ nu lăsaţi îmbinările zile întregi
necositorite (murdăria reduce
rezistenţa acestora)

■ pregătirea suportului fără praf
■ adezivul Enkolit ® aplicat cu un
şpaclu pe toată suprafaţa de lipit
■ îmbinările vor fi realizate cu capac
sau elemente de îmbinare UDS
■ la margini verticale mai înalte de
≥ 50 mm se montează benzi derigidizare
Adezivul elastic Enkolit ®, pe bază de
bitum se utilizează cu succes în tehnica
de tinichigerie de peste 40 de ani.
Pentru utilizarea corectă citiţi atent
instrucţiunile producătorului adezivului
Enkolit ®, firma Enke

2.7 EVACUAREA APELOR PLUVIALE ŞI ACOPERIRI

RHEINZINK-Sistem de evacuare
a apelor pluviale
2

5

4

7

14

3

6

8

9
10

11

12

13

14

1 Jgheab semicircular
2 Fâşie de streaşină
3 Sită de protecţie
4 Şină console sistem
5 Capac închidere
6 Colţar jgheab
7 Racord jgheab-burlan
8 Burlan special cotit
9 Cot burlan
10 Consolă universală burlan
		 cu clemă paratrăsnet
11 Burlan cu clapetă
12 Burlan patentat, sudat
		 la frecvenţă înaltă
13 Piesă Reviso
14 Tub canalizare

■■ suprafețe prePATINA: bright-rolled,
blue-grey, graphite-grey
■■ se potrivesc mereu: sistemul nostru
de evacuare a apei pluviale conţine
mai mult de 500 elemente. Cereţi
detalii!

BINE DE ȘTIUT !

Jgheaburi cu secţiune semicirculară
sau dreptunghiulară
■■ grosime pentru diametru nominal
≤ 333 mm = minim 0,7 mm
■■ grosime pentru diametru nominal
≥ 400 mm = minim 0,8 mm
■■ diametru nominal: 200 mm,
250 mm, 280 mm (doar jgheaburi
cu secţiune semicirculară), 333 mm,
400 mm, 500 mm
■■ lungime standard: 3 m
■■ montajul cu console potrivite: zincate
sau învelite cu material RHEINZINK
■■ montaj cu console DH din aluminiu
turnat, omologate
■■ Distanţa dintre console/console DH:
≥ 50 cm ≤ 90 cm
■■ îmbinarea elementelor prin
cositorire
■■ elemente de dilataţie: vezi tabelul de
mai jos

RHEINZINK- Acoperiri

Burlane, secţiune circulară
■■ burlane conform DIN EN 612
■■ grosime material pentru diametru
nominal ≤ 60/80 mm = 0,65 mm
■■ grosime material pentru diametru
nominal ≥ 100/120/150 mm = 0,7
mm
■■ burlanele sunt sudate la frecvenţă
înaltă, indiferent de dimensiuni
■■ lungimi standard: 2 m sau 3 m,
■■ montajul se face cu brăţări de fixare
RHEINZINK - sau console universale
RHEINZINK

Îmbinare şi elemente de dilataţie

Dim. nominal/secțiune

Distanță max. (m)*
pentru elemente de dilatație

Jgheaburi suspendate

≤ 500

15,0

Jgheab rigolă

> 500

8,0

Jgheab interior, secț. dreptunghiulară

> 500

6,0

> 800

6,0

Jgheab Shed
Profile fixate indirect

toate dimensiunile

8,0

Profile lipite

toate dimensiunile

6,0

* la capete și colțuri distanțele maxime se înjumătățesc!
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■■ Cositorire şi element de dilataţie
(industrial)

■■ Element UDS (industrial)

■■ Cu capac de acoperire
(confecţionat local)

Distanțe maxime între elementele de dilatație
Jgheaburi

■■ suprafețe: prePATINA (profile cu
lăţime desfăşurată max. 700 mm)
■■ grosime material:
0,8 mm (de regulă)
■■ elementele se îmbină conform
tehnicii
■■ pantă ≥ 3°
■■ fixare indirectă cu bandă de rigidizare sau lipit cu adeziv Enkolit  ®

■■ Falţ simplu culcat
(confecţionat local)

RHEINZINK în România
Str. Matei Basarab Nr.2/P
Braşov 500008
România

Tel.: +43 2782 85247-0
Fax: +43 2782 85191

Tel.: +40 268 546550
Fax: +40 268 546551

info@rheinzink.at
www.rheinzink.at

info@rheinzink.ro
www.rheinzink.ro

104663-RZ-RO-008-01-17

RHEINZINK AUSTRIA GMBH
Industriestraße 23
3130 Herzogenburg
Austria

