Școala Wetterbest®
Când și cum a luat naștere Școala Wetterbest®?
Lipsa școlilor de meserii și numărul tot mai mic al persoanelor calificate, au reprezentat doar o parte dintre motivele care
ne-au determinat să punem bazele Școlii Wetterbest®.
Prin această inițiativă, ne dorim să aducem o schimbare vizibilă în modul în care se practică meseria de montator și să contribuim la creșterea calității montajului. Ideea susținerii unor cursuri pregătitoare de montaj a luat naștere în luna iunie 2015.

Unde se organizează cursurile?
Majoritatea cursurilor se țin la sediul Depaco® din Băicoi, într-un spațiu special amenajat – Școala Wetterbest®.
De asemenea, organizăm cursuri și la nivel național, la sediul distribuitorilor Wetterbest® sau în alte locații agreate
împreună cu aceștia.

Cât durează cursurile și care este conținutul lor?
Cursurile sunt împărțite în module de 1-2 zile, în funcție de mai multe variabile: nivelul de pregătire al participanților, nivelul
de informație transmisă, numărul de detalii rezolvate împreună cu participanții la cursul de montaj și complexitatea principiilor de execuție prezentate.
Cursurile capătă caracter general. Ne asumăm rolul de educatori și formatori pentru a pune bazele unor principii de lucru
sănătoase și performante.

Care este numărul de cursanți avuți în primul an?
În perioada iunie 2015 – martie 2017, am reușit să instruim peste 700 de cursanți.

Cine poate participa la cursurile Școlii Wetterbest® ?
Participanții la cursurile noastre sunt în general montatori, agenți de vânzări de învelitori metalice sau colaboratori ai
distribuitorilor noștri, însă primim cu brațele deshise pe oricine este interesat și activează în domeniul învelitorilor
metalice. Înscrierile se pot face prin intermediul paginii noastre de facebook sau a site-ului www.wetterbest.ro.

Compania Depaco®
Scurt istoric

I. Țiglă metalică

Activitatea companiei Depaco® a început în anul 1999.
În martie 2007, aceasta a trecut printr-un proces de
schimbare a strategiei generale de afaceri, iar aria de
activitate a fost extinsă.
Strategia de dezvoltare a vizat în primul rând trecerea de la
statutul de importator la cel de producător de ţigle
metalice de calitate superioară. Următorul pas în
consolidarea poziţiei companiei pe piaţă a fost crearea unui
brand puternic care să se impună prin calitate
superioară, dar şi prin unicitate, astfel a apărut
Wetterbest®.

II. Acoperișuri plane

III. Accesorii acoperiș

Misiune, viziune și valori
Depaco® a abordat o strategie de dezvoltare pe termen
mediu şi lung investind în utilaje automate performante de
producţie a ţiglelor metalice şi accesoriilor pentru
acoperiş. Pentru extinderea la nivel naţional și pentru a
produce articole de calitate, compania a achiziţionat utilaje
performante, de la cei mai renumiţi producători europeni,
utilaje ce asigură o productivitate ridicată, dar şi o precizie
de execuţie mult îmbunătăţită.

IV. Tablă cutată

V. Sistem drenaj

Wetterbest® pe fiecare casă!

În prezent, procesul de producţie din fabrica Depaco® de la
Băicoi se desfăşoară pe mai mult de 30 linii automate: pentru ţiglă metalică cu diverse profile, pentru tablă
cutată de 4 tipodimensiuni, pentru sistemul de
jgheaburi si burlane, pentru tablă fălțuită și pentru multe
alte accesorii. Începând din 2013, o nouă linie automată
de producţie a ţiglei metalice Wetterbest® funcţionează în
fabrica de la Podari, judeţul Dolj, pentru a asigura
necesarul zonal la aceeaşi calitate superioară, rapid şi
oferind gama completă de produse şi servicii.

VI. Membrane anticondens

VII. Ferestre de mansardă

VIII. Scule de tinichigerie Stubai

IX. Șipci de gard

I. 1 ȚIGLĂ METALICĂ

CARACTERISTICI TEHNICE:

Materie primă
Oţel galvanizat la
cald prevopsit

Grosime

Strat protecţie Zinc

până la 0.6 mm

225-275 g/m²

Lăţime totală

Lungime pas ţiglă

1200 mm

350 mm

Strat vopsea

Culori ( RAL )

poliester lucios 25 µm,
poliester mat 35-50 µm

Lungimi
panouri

Conform paletar

490-4340 mm

Înălţime ondulă

Înălţime treaptă între

Distanţa la

Pantă minimă la

ţiglă

paşi

şipcuire

montaj

23 mm

15-20 mm

350 mm

14⁰

Lăţime
utilă
1120 mm

Garanţie
până la 35
ani

Panouri de țiglă metalică fabricate din oţel galvanizat la cald, protejat cu straturi de vopsea pe ambele feţe.
Profil optimizat pentru acoperirea eficientă a oricărui tip de clădire.
Ţigla metalică prezintă o greutate specifică redusă influenţând direct structura de rezistenţă a acoperişului şi
clădirii.

SCHIȚĂ PROFIL:

CULORI DISPONIBILE:
3000

7024

3005

8004

3009

8014

3011

8017

5010

8019

6005

9002

9005

6020

9006

I. 2. ȚIGLĂ METALICĂ

CARACTERISTICI TEHNICE:

Materie primă
Oţel galvanizat la
cald prevopsit

Grosime

Strat protecţie Zinc

până la 0.6 mm

225-275 g/m²

Lăţime totală

Lungime pas ţiglă

1210 mm

350 mm

Strat vopsea

Culori ( RAL )

poliester lucios 25 µm,
poliester mat 35-50 µm

Lungimi
panouri

Conform paletar

380-3180 mm

Înălţime ondulă

Înălţime treaptă între

Distanţa la

Pantă minimă la

ţiglă

paşi

şipcuire

montaj

20 mm

25-30 mm

350 mm

16⁰

Lăţime
utilă
1150 mm

Garanţie
până la 35
ani

Țigla metalică Wetterbest® Plus prezintă un aspect robust combinat cu o formă extrem de elegantă. Înălţimea
de 30mm, cea mai înaltă de pe piață, a treptei dintre module, îi conferă rezistenţă sporită şi valenţe estetice
deosebite.
Din punct de vedere structural, profilul este simetric faţă de axa longitudinală, astfel încât, panourile
Wetterbest® Plus pot fi montate în zig-zag, montajul devenind uşor şi rapid.
Producem și profilul Wetterbest® Plus cu înălțimea treptei de 25.

SCHIȚĂ PROFIL:

CULORI DISPONIBILE:
3000

7024

3005

8004

3009

8014

3011

8017

5010

8019

6005

9002

9005

6020

9006

I. 3. ȚIGLĂ METALICĂ

CARACTERISTICI TEHNICE:

Materie primă
Oţel galvanizat la
cald prevopsit

Grosime

Strat protecţie Zinc

până la 0.6 mm

225-275 g/m²

Lăţime totală

Lungime pas ţiglă

1160 mm

350 mm

Strat vopsea

Culori ( RAL )

poliester lucios 25 µm,
poliester mat 35-50 µm

Lungimi
panouri

Conform paletar

450-3950 mm

Înălţime ondulă

Înălţime treaptă între

Distanţa la

Pantă minimă la

ţiglă

paşi

şipcuire

montaj

40 mm

20 mm

350 mm

14⁰

Lăţime
utilă
1045 mm

Garanţie
până la 35
ani

Ţigla metalică Wetterbest® COLOSSEUM completează gama de sisteme de învelitori metalice ale companiei Depaco®. Geometria panourilor de ţiglă COLOSSEUM este zveltă şi amplă, aceste aspecte contribuind la creşterea
capacităţii de evacuare rapidă a apei de la nivelul acoperişului şi la degajarea masei de zăpadă. Mai mult, profilul ţiglei COLOSSEUM aduce un plus de rezistenţă la încercările mecanice la care, de-a lungul perioadei de
exploatare, sistemul de învelitoare va fi supus. Comparativ cu panourile clasice de ţiglă, COLOSSEUM are bază
decupată pe contur, acest lucru contribuind la obţinerea unei suprapuneri minime, fără pierderi de material.

SCHIȚĂ PROFIL:

CULORI DISPONIBILE:
3000

7024

3005

8004

3009

8014

3011

8017

5010

8019

6005

9002

9005

6020

9006

I. 4. ȚIGLĂ METALICĂ

CARACTERISTICI TEHNICE:

Materie primă
Oţel galvanizat la
cald prevopsit

Grosime

Strat protecţie Zinc

până la 0.6 mm

225-275 g/m²

Lăţime totală

Lungime pas ţiglă

1200 mm

350 mm

Strat vopsea

Culori ( RAL )

poliester lucios 25 µm,
poliester mat 35-50 µm

Lungimi
panouri

Conform paletar

475-2925 mm

Înălţime ondulă

Înălţime treaptă între

Distanţa la

Pantă minimă la

ţiglă

paşi

şipcuire

montaj

30 mm

20 mm

350 mm

16⁰

Lăţime
utilă
1120 mm

Garanţie
până la 35
ani

Țigla metalică Wetterbest® Gladiator aduce în prim-plan profilul roman cu simetrie față de axa longitudinală.
În conceptul profilului de țiglă metalică Wetterbest® Gladiator regăsim robustețea mecanică a sistemelor de
învelitori Wetterbest și eleganța acoperișurilor clasice mediteraneene.
Profilul Wetterbest® Gladiator oferă posibilitatea montajului indiferent de poziție, una sub/deasupra celeilalte,
atât modulul din stânga, cât și cel din dreapta. Pierderile de material sunt cu atât mai mici procentual
comparativ cu ţigla metalică clasică, cu cât acoperişul este mai complicat.

SCHIȚĂ PROFIL:

CULORI DISPONIBILE:
3000

7024

3005

8004

3009

8014

3011

8017

5010

8019

6005

9002

9005

6020

9006

I. 5. ȚIGLĂ METALICĂ

CARACTERISTICI TEHNICE:

Materie primă
Oţel galvanizat la
cald prevopsit

Grosime

Strat protecţie Zinc

până la 0.6 mm

225-275 g/m²

Lăţime totală

Lungime pas ţiglă

1210 mm

350 mm

Strat vopsea

Culori ( RAL )

poliester lucios 25 µm,
poliester mat 35-50 µm

Lungimi
panouri

Conform paletar

490-4340 mm

Înălţime ondulă

Înălţime treaptă între

Distanţa la

Pantă minimă la

ţiglă

paşi

şipcuire

montaj

20 mm

20 mm

350 mm

14⁰

Panourile de țiglă metalică Wetterbest® Wind se evidenţiază prin mai puţine linii curbe ale profilului
geometric. Păstrând caracteristicile tehnice şi calităţile mecanice ale produselor Wetterbest®, ţigla
metalică Wetterbest® Wind reprezintă opţiunea ideală pentru acoperişuri cu durată de viaţă mare.

SCHIȚĂ PROFIL:

CULORI DISPONIBILE:
3000

7024

3005

8004

3009

8014

3011

8017

5010

8019

6005

9002

9005

6020

9006

Lăţime
utilă
1150 mm

Garanţie
până la 35
ani

II. 6. ACOPERIȘURI PLANE

CARACTERISTICI TEHNICE:

Materie primă

Grosime

Strat protecţie Zinc

Strat vopsea

Oţel galvanizat la cald prevopsit

până la 0.6 mm

225-275 g/m²

Lungimi panouri

Lăţime utilă panou

Lăţime totala panou

Distanţa la şipcuire

Pantă minimă la montaj

800-6000 mm

500 mm

540 mm

200-300 mm

10/14⁰

poliester lucios 25 µm,
poliester mat 35 µm,

Culori ( RAL )
Conform paletar

Panourile plane Wetterbest® Click pentru învelitori de acoperişuri se montează prin clipsare.
Confecţionate din otel zincat şi acoperit cu vopsea poliesterică în varianta lucioasă sau mată, panourile Click se
pot instala pe pante de min 10° atunci când pe acoperiş nu sunt zone de intersecţii (ex. dolie, coamă inclinată,
pereţi, etc) sau pe pante de 14°, pe majoritatea formelor de acoperiş. Sugerând trăinicie şi elegant, panourile
Wetterbest® Click amintesc de acoperişurile cu linii clasice, indiferent de tipul de proiect: casa familiei, casa de
vacanţă, clădiri publice, clădiri cu utilitate comercială şi industrială, lucrări de renovare, etc.

SCHIȚĂ PROFIL:

II. 7. ACOPERIȘURI PLANE

CARACTERISTICI TEHNICE:

Materie primă

Grosime

Strat protecţie Zinc

Oţel galvanizat la cald prevopsit

până la 0.6 mm

225-275 g/m²

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

Culori ( RAL )

Lăţime utilă panou

Pantă minimă la montaj

Garanţie

Conform paletar

145-765 mm

3,5⁰

până la 35 ani

Învelitorile realizate din panouri Wetterbest® Faltz sunt elegante şi adaptabile oricărui tip de arhitectură,
obţinându-se un rezultat perfect atât în cazul clădirilor vechi, renovate sau restaurate, cât şi în cazul clădirilor
noi. Panourile pentru învelitori plane Wetterbest® Faltz constituie cea mai sigură soluţie pentru acoperirea
proiectelor rezidenţiale, comerciale, industriale, etc , atât în zona de acoperiş cât şi în cea de faţade. Prin dubla
fălţuire, învelitorile din panouri Wetterbest® Faltz, conferă acoperişurilor, siguranţă sporită la infiltraţii şi o durată
de viaţă foarte mare. Se pot monta pe pante mici începând de la 3,5° şi continuând până la placări verticale.

SCHIȚĂ PROFIL:

CLEME FIXARE PANOURI SISTEM FALTZ

Clemele mobile pot prelua o parte
din mișcările de dilatare/contracție ale
panourilor

Clemele fixe au rolul de a asigura
prinderea panourilor pe suport fără
a permite deplasări pe direcție
longitudinală a acestora.

III. ACCESORII ACOPERIȘ
8. Șorț streașină

9. Racord Calcan

Se montează pe patul de lemn,
suport pentru sistemul de
colectare, înainte de montajul
membranei anticondens.

Se montează la intersecția dintre
un perete de calcan și o pantă a
acoperișului în unghi obtuz.

Face legatura între învelitoare și
sistemul de colectare, asigurând
conducerea apei către jgheab.

Lungime

Desfășurată

2000 mm

178 mm

Se poziționează peste țiglă și se
introduce în perete izolându-se
cu mastic siliconic.

10. Pazie

11. Bordura specială
calcan

Element de tinichigerie cu rol de
închidere a parților laterale ale
acoperișului.

Element special pentru legatura
dintre un perete și un versant
paralel cu acesta.

Se montează împreună cu
elemenul colector fronton și
peste scândură de pazie.

Se va monta sub țiglă și se va
introduce în perete.

Lungime

Desfășurată

2000 mm

208 mm

Lungime

Desfășurată

Lungime

Desfășurată

2000 mm

312 mm

2000 mm

312 mm

12. Dolie

13. Șorț rupere pantă

Se monteză sub panourile de
învelitoare la intersecția dintre
doi versanți, având rol de colectare și dirijare a apei către
jgheab.
Pentru o bună degajare a apei
și zăpezii, panourile de învelitoare se montează la o distanța de
70 mm de o parte și de alta a axei
doliei.

Element ce asigură trecerea de
la un versant cu o pantă mai
accentuată la unul cu o pantă
mai lină.

Lungime

Desfășurată

Lungime

Desfășurată

2000 mm

416 mm

2000 mm

250 mm

Lungime

Desfășurată

2000 mm

312 mm

14. Șorț rupere pantă
perete vertical

15. Coamă rotundă

Element ce asigură trecerea de
la un versant cu o pantă lină, la
unul cu pantă accentuată.

Element care se folosește la
închiderea intersecției între doi
versanți ai acoperișului, în
poziție dreaptă sau înclinată.

Lungime

Desfășurată

2000 mm

250 mm

Pentru închiderea la capăt se
prevede un capac coamă.

III. ACCESORII ACOPERIȘ
16. Parazăpadă
ranforsată

17. Semicoamă

Element de tinichigerie care are
rolul de a opri desprinderea
bruscă a zăpezii de pe pantele
de acoperiș cu înclinație
accentuată.
Latura frontală este rigidizată
cu o cută trapezoidală pentru a
spori rezistența la înconvoiere a
profilului sub acțiunea masei de
zăpadă.

Se folosește la închiderea zonei
de coamă, aflată la intersecția
dintre un versant al
acoperișului și un perete vertical.
Lungime

Desfășurată

Lungime

Desfășurată

2000 mm

250 mm

2000 mm

416 mm

18. Pazie colector
ranforsată

19. Colector fronton

Profil special conceput pentru a
răspunde nevoii de protecție la
infiltrații în zona frontoanelor
evazate. Pentru păstrarea
uniformității laturii care
îmbracă scândura de pazie, pe
această latură se regasește o nervură cu profil trapezoidal.

Element cu rol de colectare a apei
pluviale care ajunge în zona de
margine a
acoperișului, sub panourile de
țiglă. Conduce apa către jgheab.
Lungime

Desfășurată

Lungime

Desfășurată

2000 mm

416 mm

2000 mm

155 mm

20. Opritor zăpadă

21. Silicon etanșare

Element de siguranță care
dislocă masa de zăpadă
acumulată pe acoperiș încă din
momentul depunerii ei.

Folosit pentru etanșări la nivelul
acoperișului, la zonele de
conexiune ale sistemului de
drenaj, coșuri de fum,
intersecții ale elementelor de
învelitoare cu pereți, etc.
Prezintă elasticitate și rezistență
la acțiunea factorilor de mediu.

22. Burete universal

23. Manșoane
etanșare

Bandă de burete
impermeabilizat care se
folosește la etanșarea spațiului dintre panourile de țiglă și
dolie.

Elemente de tipul burduf, din
cauciuc termorezistent, folosite
la etanșarea țevilor de aerisire, a
consolelor de instalație
electrică, a suporților de
antene, etc, montate pe
acoperiș. Tipodimensiuni variate.

III. ACCESORII ACOPERIȘ
24. Șpray retuș

25. Izovent

Vopsea de retușare a
zgârieturilor și a defectelor care
pot apărea în timpul
operațiunilor de montaj.
Disponibilă conform paletar
culori.

Rolă de protecție sub coamă,
autoadezivă, care permite
ventilarea și aerisirea
acoperișurilor în pantă. Oprește
pătrunderea zăpezii, a apei și a
prafului. Marginile rolei Izovent
sunt profilate pentru o mai bună
așezare pe profilul geometric al învelitorii și sunt prevăzute cu bandă
de butil pentru lipire și fixare fermă.

26. Izolen

27. Șuruburi

Bandă pentru etanșare din tablă
de aluminiu maleabilă
acoperită cu folie de
protecție la acțiunea apei și a
UV. Se folosește la etanșarea și
racordarea coșurilor de fum cu
învelitoarea, a pereților, a
tuburilor care ies prin straturile
acoperișului. Prevazută cu față de
lipire cu butil.

Șuruburile autoforante pentru
fixarea sistemelor de
învelitori
metalice,
sunt
prevăzute cu garnitură de cauciuc EPDM pentru asigurarea
etanșietății străpungerii.

28. Ventilație
acoperiș

29. Aluband

Elementul de ventilație acoperiș
asigură protecția la ieșirea prin
straturile acoperișului a
tubulaturii instalației de
eliminare a umidității în exces
din spații precum bucătării, băi,
camere tehnice, etc, contribuind
totodată la îmbunătățirea
comfortului termic al spațiilor de
locuit.

Bandă aluminiu – bitum folosită
pentru lucrări de hidroizolație
la nivelul acoperișului, pentru
etanșarea zonelor de coame
înclinate, a îmbinărilor de
jgheab, etc.

30. Pieptene
antipăsări

31. Izobutil

Element din PVC care se
montează în zona de
streașină sub baza panourilor
de țiglă și care permite
ventilarea spațiului de sub
învelitoare nepermițând accesul
păsărilor și pătrunderea
vegetației.

Se folosește în special
la fixarea membranelor
și a foliilor între ele, pe
distanțe mari precum și
la lipirea lor pe suporturi
rugoase (cărămizi, ziduri,
lemn). De asemenea se
folosește la montajul
elementelor de siguranță
ale sistemului de învelitoare Click.

.

III. ACCESORII ACOPERIȘ CLICK
32. Șorț streașină
Click

33. Racord calcan
Click

Element de tinichigerie cu o
geometrie specială pentru
fixarea bazei panourilor Click.

Profil folosit în zonele de
conexiune dintre învelitoare și
pereții de calcan.

Asigură trecerea dintre
planul acoperișului și sistemul
de drenaj.

La fixarea bazei acestuia pe panourile Click se va folosi șorțul
suport închideri.

Lungime

Desfășurată

2000 mm

312 mm

34. Dolie
Click

35. Coamă
Click

Element de tinichigerie cu rol de
colectare a apei pluviale
acumulate la intersecția a doi
versanți ai acoperișului.
Fixarea panourilor Click în dolie,
se realizează cu ajutorul șorțului
de îmbinare conceput special.

Element de închidere în zona
superioară a acoperișului și
în zona de intersecție în plan
înclinat dintre doi versanți.

Lungime

Desfășurată

2000 mm

312 mm

Lungime

Desfășurată

Lungime

Desfășurată

2000 mm

416 mm

2000 mm

416 mm

36. Pazie
Click

37. Semicoamă
Click

Element care se montează cu rol
de închidere, pe zonele de
fronton ale unui acoperiș.
Geometria sa permite fixarea
fără a găuri cu șuruburi
învelitoarea din panouri Click.

Element de tinichigerie cu rol de
închidere a acoperișului în zona
de intersecție dintre un versant
și peretele vertical al casei.

Lungime

Desfășurată

Lungime

Desfășurată

2000 mm

312 mm

2000 mm

416 mm

38. Suport imbinare
Click

39. Suport închideri
Click

Element cu rol de fixare ascuns
în zona de îmbinare
transversală a panourilor Click,
în zona de conexiune dintre
panouri și dolie și a ruperilor de
pantă, pe versantul superior.

Element suport care asigură
fixarea șorțurilor de închidere
a acoperișului precum coame,
semicoame, calcane, ruperi de
pantă pe versantul inferior.
Lungime

Desfășurată

Lungime

Desfășurată

2000 mm

75 mm

2000 mm

110 mm

IV. TABLĂ CUTATĂ

Panourile de tablă cutată Wetterbest® cu profil trapezoidal sunt folosite la placări în cazul proiectelor industriale, la
exteriorul respectiv interiorul construcţiilor, pentru acoperişuri, pereţi şi diverse aplicaţii cu rol estetic, cât şi pentru
acoperirea construcţiilor civile (case, blocuri, birouri) şi placarea gardurilor şi a zonelor de sageac ale acoperişurilor.

40. Cutată W8
W8 este recomandat pentru placări
interioare și exterioare și, de asemenea,
pentru sageac.

41. Cutată W18
W18 se poate folosi la pereții halelor
industriale, la acoperișurile construcțiilor
rezidențiale și la placare de garduri.

42. Cutată W35
W35 se poate folosi pentru pereții și
acoperișurile construcțiilor industriale mici
și medii.

43. Cutată W60

Pozitiv

Negativ

W60 pozitiv se folosește pentru
acoperișurile industriale, iar tabla cutată
W60 negativ se folosește pentru cofragul
pierdut.

V. SISTEM DRENAJ

Sistemul de drenaj Wetterbest® este produs în două variante tipodimensionale :
Wetterbest® 125/88 unde jgheabul are diametrul de 125 mm şi burlanul are diametrul de 88 mm.
Wetterbest® 150/97 unde jgheabul are diametrul de 150 mm şi burlanul are diametrul de 97 mm.

Componentele sistemului de
drenaj Wetterbest® sunt prelucrate
cu mare precizie pe linii automate
de fabricaţie, la dimensiuni exacte,
sunt etanşe şi rapid de asamblat şi
montat.
Pentru că sunt produse din tablă
de oţel de cea mai bună calitate,
sistemele de drenaj Wetterbest®
pot fi utilizate în orice climat şi au o
durată ridicată de viaţă.
Materialul garantează rezistenţa
culorilor, o utilizare fără costuri de
întreţinere, rigiditate
excepţională şi dilatare termică
neglijabilă, indiferent de
temperatură.

V. SISTEM DRENAJ
44. CÂRLIG
Element de fixare a jgheabului destinat pentru folosirea pe structuri de
acoperișuri noi sau pe cele renovate. Se montează pe planul
șarpantei, sub învelitoare. Sunt proiectate să reziste la încercări
mecanice și încărcări mari.

45. CÂRLIG APLICAT
Cârligul aplicat se montează mai ales pe zonele de streașină ale
acoperișurilor unde se înlocuiesc jgheaburile și burlanele, direct pe
capetele de căpriori sub scândura de pazie.

46. JGHEAB
Element central al sistemului de drenaj al apei pluviale de la nivelul
acoperișului. Colectează apa, asigurând direcționarea acesteia către
punctele de evacuare, respectiv burlane.

47. CAPAC JGHEAB
Piesă de închidere și etanșare a capătului de jgheab. Este prevazută cu
garnitură de cauciuc EPDM.

48. BRĂȚARĂ JGHEAB
Asigură conexiunea dintre jgheaburi. Este prevazută cu garnitură de
cauciuc EPDM, contribuind la fixarea fermă a capetelor de jgheab și la
etanșarea îmbinării dintre acestea.

49. RACORD JGHEAB BURLAN
Asigură trecerea dintre jgheab și burlan. Se fixează ferm pe profilul
jgheabului cu ajutorul clemelor de prindere.

V. SISTEM DRENAJ
50. COLȚAR EXTERIOR
Element prin care se asigură trecerea tronsoanelor de jgheaburi de la
versant la versant, în zonele de coame înclinate.

51. COLȚAR INTERIOR
Element prin care se asigură trecerea tronsoanelor de jgheaburi de la
versant la versant, în zonele de descărcare a doliilor.

52. COT
Cot intermediar care asigură aducerea burlanului de la streașină în
apropierea peretelui, devieri ale burlanului, ocolirea anumitor zone
ale fațadelor clădirilor. Capetele de mufare cu burlanul sunt ajustate
pentru fixare sigură și pentru asigurarea evacuării apei fără refulare.

53. BURLAN
Element tubular prin care apa este direcționată către sol. Unul dintre
capete este ajustat pentru asigurarea unui flux de aer în rețeaua de
burlane pentru evitarea apariției fenomenului de sifonare și a refulării
apei.

54. RAMIFICAȚIE BURLAN
Element intermediar care se montează pe tronsonul de burlan cu
ajutorul acestuia se realizează devieri ample ale traseului de burlane,
se poate asigura montajul unui singur tronson de burlan pentru două
puncte de colectare.

55. COLIER BURLAN
Element cu ajutorul căruia burlanul este fixat pe perete. Distanța de
montaj față de perete poate fi reglată cu ajutorul clemelor de fixare.

V. SISTEM DRENAJ
56. PRELUNGIRE BURLAN
Element tubular optimizat dimensional pentru a face legătura între
zona de streașină și tronsonul de burlane montat de-a lungul peretelui.

57. COT EVACUARE
Element tubular prin care apa este direcționată către sol. Unul dintre
capete este ajustat pentru asigurarea unui flux de aer în rețeaua de
burlane pentru evitarea apariției fenomenului de sifonare și a refulării
apei.

58. CONTRACÂRLIG
Brida pentru rigidizarea suplimentară a fixării jgheabului. Se
montează între fiecare două cârlige sub baza panourilor de țiglă.
Capătul de agățare al jgheabului se prevede cu șurub sau popnit.

CULORI DISPONIBILE:
aluzinc

7024

magnelis

8004

8016

3005

3009

8017

3011

8019

6005

9010

9005

TABLA CUTATA
VI.VIMEMBRANE
ANTICONDENS
Acestea sunt membrane cu permisivitate ridicată la trecerea vaporilor dinspre interiorul structurii imobilului, către mediul
extern. Au un rol major în optimizarea transferului de aer viciat dinspre interiorul construcției. Nu permit întoarcerea
picăturilor de apă, care se formează în urma contactului dintre vapori și suprafața rece a învelitorii, către interior.
Membrana anticondens are rolul de a asigura ventilarea corectă a spaţiului de sub învelitoare şi a straturilor acoperișului.
Asigură trecerea aerului viciat de la interior către mediul extern, dar opreşte picăturile de condens rezultat în urma acestui
proces de a intra către straturile interioare. Astfel, elementele structurale ale acoperişului, termoizolaţia, finisajul interior al
imobilului nu vor fi afectate de apa rezultată din condens.

59. Dachowa 115

Densitate
115 g/m² +/-20 g
Material
PP
Nr straturi 3
Coef de difuzie a vaporilor Sd = 0,015+0,02/-0,01m
Dim rolă
1,6m x 50 m

60. Dachowa 150
Densitate
150 g/m² +/-20 g
Material
PP
Nr straturi 3
Coef de difuzie a vaporilor Sd = 0,015+0,02/-0,01m
Dim rolă
1,6m x 50 m

61. Dachowy 165
Densitate
165 g/m² +/-20 g
Material
PP
Nr straturi 3
Coef de difuzie a vaporilor Sd = 0,015+0,02/-0,01m
Dim rolă
1,6m x 50 m

62. Dachowy 185

Densitate
185 g/m² +/-20 g
Material
PP
Nr straturi 3
Coef de difuzie a vaporilor Sd = 0,015+0,02/-0,01m
Dim rolă
1,6m x 50 m

63. Dripstop
Se lipeşte pe suprafaţa metalică interioară a tablei cutate în timpul
profilării automatizate a acesteia, înlocuind utilizarea formulei clasice de
membrană permeabilă la vapori.

64. Membrana Metallic
Membrana pentru învelitori din tablă plană de tipul Faltz & Click
Strat de difuzie din poliamidă multifilament care acţionează ca un strat de
separare, îmbunătăţind durabilitatea acoperişului prin asigurarea ventilaţiei optime
şi a scurgerii condensului. De asemenea stratul multifilament cu înalţimea de 8 mm
asigură un suport bun pentru învelitoarea plană, fără deformari ale acest.

TABLA CUTATA
VII.VIFERESTRE
DE MANSARDĂ
Utilizând cele mai noi tehnologii, ferestrele de mansardă din sistemul de învelitori Wetterbest® asigură termoizolare şi
durabilitate optimă, păstrându-şi funcţionalitatea prin articularea mediană sau supramediană, creşterea iluminatului
natural şi, în acelaşi timp, oferă un design interior excelent. Ferestrele din sistemul de învelitori Wetterbest® corespund tuturor standardelor europene de performanță și etanșeitate.
Wetterbest® recomandă folosirea ferestrelor de mansardă DAKEA™, un brand nou conceput în Danemarca care, având calităţi
excepţionale oferă o garanţie extinsă de 20 de ani, unică în piaţă, garanția fiind transferabilă.
Ferestrele de mansardă pot fi instalate pe acoperișuri cu panta cuprinsă între 15⁰ și 90⁰. Mai mult, acest tip de ferestre de
mansardă permite instalarea în partea de jos a acoperișului, ceea ce asigură o îmbunătățire a izolației termice și creează un
aspect exterior mai plăcut.

65. Dakea Good
Dakea Good are o structură cu articulare mediană, având la bază un cadru de lemn subţire,
care face ca fereastra să arate mai luminoasă din interior. Prevăzută cu o supapă de aerisire
şi un mâner cu două poziţii de blocare suplimentare, fereastra permite aerisirea comodă a
încăperii.

66. Dakea Better
Fereastra Better de la Dakea este prevăzută cu un strat protector suplimentar de lac şi cu
geam exterior tratat pentru durabilitate sporită şi performanţă fără griji.
Fereastra este prevăzută cu o supapă de aerisire (pentru aerisire pasivă) şi un mâner cu două
poziţii de blocare suplimentare pentru controlul flexibil şi comod al aerisirii.

67. Dakea Better PVC
Fereastra etanşă Better PVC de la Dakea este o alegere excelentă pentru bucătărie şi baie,
unde acumularea de reziduuri şi umiditatea joacă un rol semnificativ, în timp ce aspectul
modern dat de culoarea albă se va potrivi perfect în orice încăpere doriţi să montaţi această
fereastră uşor de întreţinut şi de curăţat.

68. Dakea Ultima
Fereastra Ultima este un produs nou atât în portofoliul Wetterbest ®, cât și în portofoliul
Dakea. Ultima este un produs premium, cu numeroase avantaje:
• Cadru din lemn solid, cu 2 straturi de lac.
• Reduce cu până la 50% zgomotul de trafic și de ploaie.
• Rezistă la furtuni și uragane de categoria a doua.
• Protecție excelentă împotriva impactului din interior și exterior datorită geamului exterior
ranforsat și geamului interior laminat.
• Pachetul excepțional de geam păstrează casa caldă în timpul iernii și previne
supraîncălzirea în timpul verii și blochează 95% din razele UV.
• Strat autocurățător.
• Clapetă de ventilație și două poziții de ventilație pasivă prin mâner.

VIII. SCULE STUBAI
Pentru realizarea unor montaje de calitate ale
sistemelor complete de acoperiş Wetterbest,
Compania noastră pune la dispoziţia echipelor
de montaj, scule profesionale pentru lucrări
de tinichigerie. Acestea sunt produse de compania austriacă STUBAI, lider mondial de profil
care dezvoltă încă din 1742, scule şi dispozitive
pentru industria construcţiilor.
Fabricate din oţel de calitate îmbogăţit cu
carbon, sculele de tinichigerie STUBAI pot face
faţă la uzura mecanică din timpul folosirii, o
lungă perioadă de timp.
Furnizăm scule potrivite pentru fiecare tip de
operaţiune executată la învelitorile metalice
şi nu numai : debitare, pliere, îndoire, fălţuire,
trasare, etc. De asemenea, vă putem furniza
echipament pentru lucru la înălţime.
Prin folosirea în activitatea specifică a sculelor,
dispozitivelor, accesoriilor şi echipamentului de
lucru STUBAI, se elimină riscul deteriorării
materialelor, asigurându-se astfel o calitate
superioară a lucrărilor.

IX. ȘIPCI METALICE GARD
Şipcile de gard metalice sunt o alternativă
modernă şi superioară a şipcilor de gard clasice.
Produse din oţel DX52 dubluprevopsit, asigură un
aspect plăcut pe ambele feţe ale gardului. Paleta
de culori este largă, Wetterbest® recomandând RAL
7024, RAL 8017, RAL 8019 şi RAL 9005.
Lungimea şipcilor este la comandă, iar într-un
metru liniar de gard se potrivesc între 7 şi 9 şipci, în
funcţie de distanţa lăsată între şipci.
Grosimea tablei din care sunt confecţionate şipcile
de gard metalice pot varia între 0,5 mm şi 0,6 mm.

SCHIȚĂ:

GARANȚIE
Calitatea materiei prime este reflectată și în garanţia acordată de producătorul tablei din oțel prevopsit. Cu cât
materialele sunt de o calitate mai bună, cu atât crește
garanția oferită.
În cazul țiglelor metalice Wetterbest®, pentru o grosime a
tablei din oțel de 0,5 mm, un strat de zinc de 225-275 g/mp
și o grosime a stratului de vopsea de 25-35 de microni, garanțiala coroziune oferită de producător este de 15 ani și la
grosimea stratului de vopsea de 50 microni garanția oferită
de producător este de 35 ani.

ACREDITARE ISO

MATERIE PRIMĂ

Dacă doreşti să achiziţionezi un sistem de învelitori din ţiglă metalică
trebuie să ştii că pentru un acoperiș trainic, trebuie îndeplinite
cumulativ 3 condiții: materie primă de calitate, profilare pe linii
automate performante și montaj calificat. În ceea ce priveşte
materia primă, cele mai importante caracteristici sunt tipul de oțel
folosit, grosimea tablei, stratul de zinc şi stratul de vopsea. Toate
aceste aspecte influenţează garanţia şi durata de viaţă a produsului.
Wetterbest® foloseşte tipul de oţel recomandat de producătorii de oţel
şi anume S250GD.

TRANSPORT, MANIPULARE ȘI DEPOZITARE
Elementele componente ale sistemelor de învelitori metalice Wetterbest® se livrează paletizate pentru evitarea deteriorării
lor. Este obligatorie stocarea acestora în spații uscate și aerisite, ferite de acțiunea directă a soarelui, a umezelii și a
materialelor cu potențial agresiv (ex. mortar, acizi, pământ, etc)
Țigla metalică, tabla cutată, panourile de tablă falțuită, se depozitează pe paleți din lemn acoperiți dar cărora li se asigură
ventilarea pentru prevenirea formării condensului.
Stocarea în exterior va fi doar temporară, fără a se depași un interval de 72 de ore. Este obligatorie așezarea paleților de țiglă
metalică pe plan înclinat în sensul de curgere al apei.
La manipularea manuală, panourile de țiglă vor fi ridicate din lateral și se vor transporta pe rând pentru a evita deformările.

INSTALARE
Panourile de țiglă metalică, panourile de tablă cutată și cele cu
fixare prin fălțuire se montează pe structura acoperișului după
montajul sistemului de drenaj al apei pluviale
(jgheaburi).
De regulă, acestea se montează de la dreapta la stânga și de
jos în sus.
Panta obligatorie a șarpantei trebuie să fie de minim 14 grade.

Țigla metalică se montează pe rețea de șipci dispuse vertical și orizontal, care asigură ventilarea spațiului de sub învelitoare.
Pentru fixarea elementelor componente ale sistemului de învelitoare se folosesc șuruburi autoforante cu dimensiunile
( 4,8 x 35 mm ), respectiv ( 4,8 x 20 mm ). Acestea sunt prevăzute cu garnitură de cauciuc EPDM și sunt vopsite în aceeași
culoare RAL ca și învelitoarea.
Șuruburile de fixare ale panourilor de țiglă se dispun în partea concavă a profilului și sub zona de prag a fiecărui modul. Se
repartizează 6 buc. șurub ( 4,8 x 35 mm )/mp pentru fixarea pe șipci și 3 buc. surub (4,8 x 20 )/mp pentru fixarea în zona de
suprapunere a panourilor de țiglă metalică și a elementelor de tinichigerie.
Este interzisă debitarea elementelor din oțel cu polizorul unghiular (flex). Se va utiliza pentru debitare, foarfeca
manuală și/sau foarfeca electrică.
Vopseaua de retuș se va folosi doar pentru acoperirea zgârieturilor accidentale și pentru protejarea muchiilor debitate. Nu se
va utiliza pe suprafețe mari, deoarece vor apărea diferențe de nuanță între stratul suport și vopseaua de retuș.

INTRETINEREA ACOPERISULUI

În special înainte de sosirea iernii, Wetterbest recomandă următoarele acţiuni de întreţinere a
acoperişului:
1. Înainte de debutul iernii se vor curăţi jgheaburile. Există riscul colmatării acestora cu resturi de
vegetaţie, pământ, etc. Recomandăm ca această intervenţie să fie efectuată de personal specializat şi cu
experienţă în lucrul la înălţime şi în montaj de sisteme de învelitori. Pentru evitarea acumulării de gheaţă în sistemul
de drenaj se recomandă instalarea unui sistem de degivrare care să acţioneze şi în tronsoanele de burlane.
2. De asemenea, se vor verifica anumite elemente ce pot suferi deteriorări (ex. garnituri cauciuc EPDM
şuruburi fixare sistem de învelitoare, bureţi de etanşare). Astfel, se vor înlocui şuruburile de fixare ale căror garnituri
din cauciuc sunt deteriorate. Bureţii de etanşare din zona coamelor orizontale vor fi şi ei înlocuiţi acolo unde se
constată desprinderea acestora şi/sau nepăstrarea capacităţii de etanşare. Se va urmări ca bureţii de etanşare să fie
confecţionaţi cu o geoemtrie similară cu cea a panourilor de tigla.
3. În general, acoperişurile vor fi dotate cu sisteme de parazăpezi. Pe acoperişuri cu pante ale şarpantei
cuprinse între 25° şi 50° pot avea loc desprinderi bruşte ale stratului de zăpadă. Astfel, pentru a proteja jgheaburile
si integritatea persoanelor şi a bunurilor aflate în imediata apropiere a construcţiilor, se vor monta elemente care
să oprească zăpada pe acoperiş. De asemenea, recomandăm ca în zona superioară a fiecărei ferestre de mansardă
să se monteze parazăpezi.
4. Este important ca dupa finalizarea lucrarilor la acoperis, sistemul de invelitoare sa fie curatat de resturi
de materiale de constructii si eventualele zgarieturi ale elementelor componente sa fie tratate cu vopsea de retus.
Atunci cand este cazul, accesul pe acoperisul realizat din panouri de tigla metalica se va face calcand doar
pe zonele concave ale acestora - care tin apa.

DISTRIBUITOR:

