
Instrucţiuni de transport, depozitare şi utilizare a ţiglei matalice Optima:

1. Panta acoperişului

Panta minimă recomdată la montajul panourilor de ţiglă metalică Optima este de 14 grade. 
O pantă mai mică creşte riscul in�ltrărilor de apă în urma topirii zăpezii de pe acoperis şi a 
fenomenului de capilaritate( ascensiunea apei în contrapantă).

2. Instrucţiuni de transport şi depozitare
Tigla metalică Optima se transportă pe paleţi din lemn pentru a se evita îndoirea şi lovirea. 
Se depozitează în spaţii uscate, aerisite, protejate de soare şi de umezeală, 
ferite de substanţe agresive (ex: acizi).

3. Fixarea panourilor de ţiglă Optima pe structura acoperişului
Fixarea ţiglei metalice se realizează cu şuruburi autoforante de 4.8*35mm şi 4.8*20mm. 
Aceste şuruburi sunt vopsite în aceeaşi culoare cu panourile şi sunt prevăzute cu garnitură de 
etanşare din cauciuc EPDM. Şuruburile se �xează în partea concavă a pro�lului ţiglei, 
sub zona (cuta) de ambutisare a �ecarui modul. Se repartizează, în medie, 10 şuruburi pe mp.

4. Montajul ţiglei metalice Optima
Panourile se dispun de la dreapta la stanga, dinspre linia streşinii către coamă, 
după veri�carea unghiurilor acoperişului. Se va urmări întotdeauna ca panourile să �e
montate perpendicular pe zona de streaşină.

5. Tăierea
La debitarea panourilor de ţiglă metalică se va utilize foarfeca electrică sau foarfeca manuală. 
Este interzisă debitarea cu polizorul unghiular (�ex)- discul abraziv produce încălzirea în exces 
a materialului, arde straturile de protecţie şi particulele de metal topit deteriorează vopseaua. 
Dacă particulele metalice calde se încrustează în vopseaua panourilor (accesoriilor),
în timp se va forma rugină.

6. Curăţarea după tăiere
Pilitura rezultată în urma tăieri ţiglei este îndepărtată cu ajutorul unei perii moi.

7. Recomandări pentru manipularea ţiglei metalice
Pentru a se ridica tabla uşor şi fără deteriorări pe acoperiş se recomandă aşezarea a două 
traverse în prelungirea şipcilor acoperişului pană la sol astfel încat panourile vor � susţinute 
cand sunt trase. Pe ţiglă se păşeşte întotdeauna în concavitatea ondulaţiei.

8. Vopsea pentru retuşare
Se foloşeşte la acoperirea zgarieturilor accidentale şi la protejarea zonelor debitate. 
A nu se utiliza pe suprafeţe mari, deoarece pot apărea diferenţe de culoare.

9. Montajul elemenelor de tinichigerie Optima
Elementele de tinichigerie sunt utilizate pentru obţinerea închiderilor acoperişului. 
Îndeplinesc atat un rol funcţional bine stabilit, cat şi unul estetic. 
Acestea sunt disponibile în aceeaşi culoarea ca şi panourile de ţiglă metalică  cu care se 
realizează învelitoarea. Fixarea elementelor de tinichigerie se realizează folosind şuruburi autoforante.

10. Opritoarele de zăpadă se vor monta conform proiectului bene�ciarului
( dimensiune, pro�l, poziţionare pe acoperiş).
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