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MANUAL DE
INSTALARE
GERARD

INTRODUCERE
ÎNCERCAȚI EXPERIENȚA
OFERITĂ DE ACOPERIȘURILE
GERARD®
Acest manual de instalare a fost conceput pentru a vă
sprijini în toate etapele instalării acoperișurilor
GERARD®. Urmând acest ghid de instalare pas cu pas,
veți beneficia de o experiență de instalare profesională,
cu un rezultat plăcut care va desăvârși o perioadă lungă
aspectul casei dumneavoastră.
Acest manual de instalare este, însă, orientativ.
Persoana care va monta acoperișul trebuie să se
asigure că toate standardele naționale și regulamentele
locale pentru construcții sunt respectate strict și
acestea trebuie să aibă prioritate în fața tehnicilor de
instalare recomandate în acest manual.
Am încercat să acoperim majoritatea posibilităților și
informațiilor în cadrul acestui manual. Dacă aveți
nevoie de asistență suplimentară sau de ajutor privind
stabilirea standardelor minime de construcție locale,
veți găsi informațiile noastre de contact la finalul
acestui manual.

ACOPERIȘURI GERARD® - MARCA
ROOFTG EUROPE LIMITED
ROOFTG EUROPE este lider mondial în producția și
tehnologia țiglelor metalice pentru acoperișuri.
Recunoașterea nevoilor pieței a determinat succesul
companiei. Încă din 1957, acoperișurile produse de
ROOFTG EUROPE au protejat mii de case și clădiri
comerciale din întreaga lume.
Țiglele, profilul Shake, Shingle și Slate Gerard Diamant,
Classic, Heritage și Milano stau la baza unei linii tot mai
ample de profiluri, solicitate în mod constant pe întreg
teritoriul
Europei
și
în
restul
lumii.
Viziunea companiei noastre este furnizarea de sisteme
de acoperiș inovatoare, de înaltă calitate, pe care oricine
dorește să le aibă acasă. Valorile fundamentale ale
companiei noastre includ dorința de a face față tuturor
provocărilor, de coordonare a activităților în mod onest
și integru și foarte important, de punerea la dispoziție,
pentru clienții noștri, a unei valori reale în termeni de
eficiență a costurilor.
ROOFTG EUROPE reprezintă o filială IKO Group,
companie de reputație mondială în domeniul
materialelor de construcție. Personalul nostru este
dedicat colaborării cu dumneavoastră, pentru a vă oferi
casa la care ați visat întotdeauna.
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1 IMPORTANT
DEPOZITAREA ȘI MANIPULAREA

UNELTE NECORESPUNZĂTOARE

Țiglele și accesoriile ar trebui, în mod ideal, depozitate în
interior, într-un spațiu de depozitare. Dacă se depozitează
afară, alegeți un loc ferit și înveliți țiglele și accesoriile Gerard
cu material impermeabil, pentru a le păstra uscate și pentru a
preveni deteriorarea substratului. Paleții trebuie depozitați pe o
pardoseală „etanșată” - cum ar fi betonul, unde suprafața este
impermeabilizată într-un anumit fel, pentru a preveni
pătrunderea umezelii de la nivelul solului.

Folosiți doar uneltele recomandate de ROOFTG EUROPE!
Evitați unelte precum șlefuitorul, deoarece șpanul (pilitura
metalică) oxidează, lăsând pete roșiatice, de rugină, pe
suprafață.

PANTA ACOPERIȘULUI
Țiglele Classic, Heritage și Milano pot fi instalate pe acoperișuri
cu panta de la 12° până la 90°, iar Diamant de la 14° până la
90°. Țiglele tip Shake, Shingle și Slate pot fi instalate de la 15°
până la 90°.

SECȚIONAREA CU FERĂSTRĂUL
În momentul tăierii țiglelor cu ferăstrăul pentru metal (aprobat
de ROOFTG EUROPE), utilizați lame speciale pentru tăierea
acestuia. Tăierea se poate face așezând suprafața acoperită cu
piatră în jos, pentru a reduce cantitatea de șpan depusă pe
suprafața stratului de piatră. În caz contrar, apar pete de rugină
pe suprafața țiglei.
Atunci când tăiați țiglele cu ferăstrăul, folosiți un banc de lucru
stabil. Montatorii trebuie să poarte întotdeauna echipamentul
de protecție recomandat de producătorii ferăstrăului și lamelor.

ELEMENTE NON-STANDARD
La instalarea elementelor non-standard sau jgheaburilor
deasupra nivelului acoperișului, se recomandă evitarea
materialelor cu potențial de coroziune (de ex. cupru, inox etc).
Acestea NU trebuie utilizate.

TRAFICUL PE ACOPERIȘ
Atunci când urcați pe acoperiș, purtați pantofi cu talpă moale!
Dacă vă deplasați pe suprafața acoperișului, evitați să apăsați
țiglele, transferând greutatea corpului pe pingea, direct peste
adâncitura țiglelor.
Pentru a evita deteriorarea țiglelor, traficul pe acoperiș trebuie
redus la minim. Secțiunile trebuie instalate progresiv pe
acoperiș, de sus în jos, astfel încât secțiunile finalizate să nu fie
traversate mai mult decât este necesar pentru continuarea
instalării.

INSTALAREA LA TEMPERATURI
FOARTE SCĂZUTE
Acoperișurile Gerard pot fi instalate în zone expuse unor
perioade îndelungate cu temperaturi foarte joase. În cazul
instalării în timpul iernii, este necesară o atenție deosebită,
pentru a evita deteriorarea suprafețelor:
1. Țiglele și accesoriile trebuie încălzite (păstrate într-un loc
cald sau ușor încălzit - NU SUPRAÎNCĂLZIȚI!) înainte de
tăiere sau curbare.
2. NU se recomandă utilizarea pistolului pentru cuie în condiții
de temperaturi foarte scăzute.
3. Se recomandă utilizarea unui poanson pentru fixarea cuielor
pe ultimii 5 mm ai lungimii acestora.
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1 IMPORTANT
SIGURANȚA

MANIPULAREA

Asigurați-vă că sunt respectate reglementările locale de
siguranță și că se utilizează permanent echipamente de
protecție personală. Verificați dacă toate cablurile electrice sub
tensiune se află la distanță de orice poziție de fixare a cuielor.

Manipulați țiglele cu atenție, pentru a nu deteriora suprafața.
Dacă apar stricăciuni minore, utilizați setul de finisare pentru
repararea acestora.

CONDIȚII DE SUPRAFAȚA UMEDĂ
Pentru a evita deteriorarea suprafeței, este important să nu
mergeți sau să lucrați pe acoperiș dacă acesta este umed.

RESPONSABILITATEA
Arhitecții, constructorii și montatorii de acoperișuri trebuie să
se asigure că toate elementele acoperișului (de ex. folia
anticondens, spațiul de ventilație, termoizolația și bariera de
vapori) sunt construite corect.

AMBALAREA
Țiglele și accesoriile sunt depozitate pe paleți de lemn și
învelite cu material plastic. Un palet conține între 250 și 350 de
țigle. Aceasta înseamnă o arie a acoperișului între 115 și 178
m2. Dimensiunile de bază ale paleților de țigle sunt 1430 x
1070 mm și pentru profilul Diamant, 1430 x 1120 mm.
Înălțimea maximă a unui palet este de 1000 mm. Țiglele
trebuie stivuite pe fiecare palet până la o greutate maximă de
1150 kg.

IDENTIFICAREA
Fiecare serie este identificată în mod individual; identificarea se
face după etichetele aplicate pe paleți și pe spatele țiglelor.
Trasabilitatea produsului este asigurată de la ieșirea din fabrică
până la instalare. Etichetele pot fi păstrate și arhivate. Piatra
folosită pentru acoperirea țiglelor metalice este piatră naturală
spartă, așa că pot exista ușoare variații de nuanță între loturi.
Fiecare serie de țigle este prevăzută cu un cod de culori, care
constă într-o literă de cod; acest cod este inscripționat pe
eticheta paletului, la fiecare capăt al acestuia, nu pe spatele
țiglei. Acest cod se schimbă ori de câte ori apare o modificare
de culoare a țiglelor, fie în interiorul unei serii (rareori), fie la
seria următoare. Culorile sunt potrivite în funcție de ultimul
standard de culoare, pentru culoarea și profilul specific al țiglei.
Este esențial ca țiglele utilizate pentru un anumit acoperiș să
aibă același cod de culoare și se recomandă ca țiglele să
provină din aceeași serie, dacă este posibil. Dacă nu este posibil
(de exemplu, pentru zone mari de acoperiș), se pot utiliza țigle
cu cod de culoare diferit, pentru diferite zone ale acoperișului,
dar acestea trebuie separate de marginile acoperișului (de
exemplu, creste, coame și dolii). Nu combinați NICIODATĂ țigle
cu cod de culoare diferit pe aceeași zonă a acoperișului.

Spatele țiglei

Prim-plan al etichetei

Etichetă
Nr. serie

Cod de culoare

2 UNELTE
GHILOTINĂ

PRESĂ DE ÎNDOIT

ELEMENT METALIC DE
FIXARE ACOPERIȘ

FERĂSTRĂU DE METAL

CLEȘTE DE MÂNĂ

FOARFECĂ PELICAN

RIGLĂ DE MĂSURAT

ECHER MOBIL

PISTOL PNEUMATIC PENTRU CUIE
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PISTOL CU GAZ PENTRU CUIE

CIOCAN

SFOARĂ COLORATĂ

RULETĂ

PANTOFI CU TALPĂ MOALE

3 ȚIGLE GERARD
GERARD

Lungime țiglă: 1 320 mm
Lungime de acoperire: 1265 mm
Lățime de acoperire: 369 mm
Țigle/m2: 2.14
Pantă minimă: 12° (21%)

GERARD DIAMANT

Lungime țiglă: 1345 mm
Lungime de acoperire: 1270 mm
Lățime de acoperire: 398 mm
Țigle/m2: 1.98
Pantă minimă: 14° (25%)

GERARD HERITAGE

Lungime țiglă: 1330 mm
Lungime de acoperire: 1250 mm
Lățime de acoperire: 367 mm
Țigle/m2: 2.18
Pantă minimă: 12° (21%)

GERARD CORONA SHAKE

Lungime țiglă: 1330 mm
Lungime de acoperire: 1250 mm
Lățime de acoperire: 371 mm
Țigle/m2: 2.16
Pantă minimă: 15° (27%)

GERARD SENATOR SHINGLE

Lungime țiglă: 1330 mm
Lungime de acoperire: 1260 mm
Lățime de acoperire: 369 mm
Țigle/m2: 2.15
Pantă minimă: 15° (27%)

GERARD MILANO

Lungime țiglă: 1335 mm
Lungime de acoperire: 1215 mm
Lățime de acoperire: 369 mm
Țigle/m2: 2.23
Pantă minimă: 12° (21%)

GERARD ALPINE

Lungime țiglă: 1335 mm
Lungime de acoperire: 1250 mm
Lățime de acoperire: 368 mm
Țigle/m2: 2.18
Pantă minimă: 15° (27%)

4 ACCESORII
COAMĂ 190
Lungime de acoperire: 405
mm

CAPAC COAMĂ 190

COAMĂ UNGHIULARĂ DE CAPĂT
Lungime de acoperire: 370 mm

CAPAC COAMĂ 190

CAPAC COAMĂ
UNGHIULARĂ

CAPAC COAMĂ
DE CAPĂT 190

PAZIE PLANĂ 490

PAZIE DECUPATĂ (STÂNGA/DREAPTA)
Lungime de acoperire: 1100 mm

RACORD LA PERETE LATERAL
Lungime de acoperire: 1900 mm
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COAMĂ DE CAPĂT 190
Lungime de acoperire:400 mm

COAMĂ
UNGHIULARĂ
DE CAPĂT

COAMĂ UNGHIULARĂ
TIP Y

COAMĂ TIP „Y” 190 15-30°

COAMĂ TIP „Y” 190 30-45°

COAMĂ ROTUNDĂ TIP 190
„T” -INTERSECȚIE

PAZIE
Lungime de acoperire:1900 mm

ȘORȚ DE COAMĂ MILANO
Lungime de acoperire: 1215 mm

ȘORȚ DE STREAȘINĂ
Lungime de acoperire:1900 mm

4 ACCESORII
PAZIE ÎNALTĂ 180
Lungime de acoperire: 1100 mm

PRELUNGIRE PAZIE 235
Lungime de acoperire: 1250 mm

PAZIE DECUPATĂ (STÂNGA/DREAPTA)
Lungime de acoperire: 1100 mm

VENTILAȚIE SANITARĂ
G15-45 ISO

MANȘON DE TRECERE

SUPORT DE PANOU SOLAR

PACHET CUIE SPIRE 15°

PIESĂ TRECERE
TUBULATURĂ
AER G125

TREAPTĂ

CÂRLIG DE SIGURANȚĂ

CUIE 50 x 2.8

DOLIE 400
Lungime de acoperire: 1200 mm

VENTILAȚIE CÂMP G2

PLATFORMĂ

TRUSĂ DE REPARAȚII

BENZI TIP SCRAIL 34°

PIESĂ TRAVERSARE TUB
PANOU SOLAR 1 TUB

PIESĂ TRAVERSARE
TUBURI PANOU SOLAR 2
TUBURI

ȘURUB DE FIXARE 38 mm

CUIE TIP SCRAIL SPIRE 16°

5 STRUCTURA ACOPERIȘULUI
Conceptul convențional de acoperiș în pantă necesită două
zone de ventilație pentru controlul condensului.
Acoperișul modern prevede o zonă de ventilație și instalarea
unei folii anticondens permeabile la vapori, care poate fi
utilizată atât pe acoperișurile reci cât și pe cele calde.

SPAȚIUL DE VENTILAȚIE
Deasupra foliei anticondens trebuie prevăzut un spațiu de
ventilație, cu streașină și ventilație la nivelul coamei. Acesta se
obține prin instalarea grinzilor pe căpriori și fixarea prin cuie.
Înălțimea grinzilor poate fi cuprinsă între 25 și 50mm. Grinzile
mai groase măresc spațiul de ventilație, permițând evacuarea
eficientă a umidității. Pentru o bună circulație a aerului, este
necesară admisia aerului la nivelul streșinii și evacuarea
aerului la nivelul coamei.
Deschiderea la nivelul streșinii trebuie să măsoare:
• Min. 2 ‰ (echivalent cu 0.2%) din aria corespunzătoare a
acoperișului SAU
• Min. 200 cm2 per m de lungime streașină (echivalent cu o
deschidere de 2 cm continuă și neobturată).

ACOPERIȘURI RECI
Cu goluri mari deasupra
izolației orizontale

ACOPERIȘURI CALDE
Cu goluri mici sau fără
goluri deasupra izolației
oblice.

Efectele nocive ale condensului și acumulării gheții pot fi
evitate prin instalarea corectă a tuturor componentelor
acoperișului. Țiglele trebuie instalate pe o structură
tradițională, din grinzi. Acoperișul trebuie proiectat ca un
sistem ventilat, cu spațiu de ventilație deschis, acoperire
respirabilă, izolație termică și membrană de vapori. Se
recomandă efectuarea unui calcul al pierderilor de căldură
conform reglementărilor locale.

FOLIA ANTICONDENS
Foliile anticondens respirabile permit trecerea vaporilor de apă
prin material, prin procesul de difuzie. Acestea au o structură
suficient de fină pentru a preveni pătrunderea apei lichide și
îndeplinesc toate celelalte condiții ale unei folii anticondens:
evacuarea umezelii din condens sau apei de ploaie sau din
topirea
zăpezii,
acumulată
în
urma
proiectării
necorespunzătoare a acoperișului sau din cauza execuției
defectuoase.

Orificiul de ventilație la nivelul coamei sau la partea de sus a
acoperișului trebuie să măsoare:
• Min. 0,5 ‰ (echivalent cu 0.05%) din aria corespunzătoare
a acoperișului SAUR
• Min. 50 cm2 (echivalent cu un spațiu continuu și neobturat
de 0.5 cm lățime) per m de lungime a coamei.
În funcție de lungimea căpriorului (a), grosimea stratului de aer
echivalent cu difuzie (sd) pentru straturile instalate sub spațiul
ventilat nu trebuie să fie mai mic de:
• a < 10 m : sd > 2 m
• a < 15 m : sd > 5 m
• a > 15 m : sd > 10 m

TERMOIZOLAȚIA
Izolația termică adecvată reduce costurile pentru energie,
previne formarea condensului și acumularea gheții în
regiunile cu ierni aspre. Grosimea minimă a izolației trebuie
calculată conform legislației locale privind construcțiile.

BARIERA DE VAPORI
Bariera de vapori limitează transferul umidității prin structura
acoperișului. Aceasta este dispusă întotdeauna pe fața mai
caldă a termoizolației. Este necesară o bandă adezivă specială
pentru etanșare în condiții de siguranță, pentru orice
suprapuneri la nivelul barierei de vapori, îmbinărilor cu pereții și
în jurul oricăror conducte, coșuri, antene, deschideri ale
ferestrelor și altele asemenea, cu trecere prin suprafața
acoperișului. Bariera de vapori trebuie îmbinată etanș.
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6 INSTALAREA FOLIEI ANTICONDENS
•
În mod tradițional, folia anticondens este instalată
paralel cu streașina, cu suprapunerea peste secțiunea
alăturată. Lățimea suprapunerii depinde de cerințele
producătorului și de reglementările locale. Practica tradițională
indică suprapunerea pe o zonă de 150 mm.
•
Este important ca toate elementele (conducte, fire,
coșuri etc) care traversează folia anticondens să fie
impermeabilizate.
•
La instalarea unei ferestre în acoperiș, montați un
racord (jgheab) de protecție a ferestrei deasupra deschiderii
ferestrei, pentru a devia posibilele scurgeri de apă.
•
Se recomandă lipirea foliei anticondens pe șorțul de
streașină, instalat sub folia anticondens, la marginea streșinii.
Funcția șorțului de streașină este să ofere suport pentru folia
anticondens la capătul streșinii și să ajute la drenarea apei de
pe acoperiș (consultați pagina 13; GRINZI/ Streașina).
•
Secțiunile impermeabilizate de folie anticondens pot fi
îmbinate cu bandă autoadezivă sau adezivă integrată, care
îmbunătățesc rezistența structurii acoperișului la vânt.

7 STINGHIILE DE LEMN
GRINZI VERTICALE
Grinzile verticale (Grinzi de spațiu de ventilație) asigură un
spațiu între folia anticondens și acoperiș (consultați pagina 10;
STRUCTURA ACOPERIȘULUI/ Spațiul de ventilație). Căpriorii
trebuie acoperiți înainte ca montatorul să înceapă lucrul
(aceasta este responsabilitatea constructorului). În cazul
renovării acoperișului, grinzile verticale trebuie acoperite.
Dimensiunea recomandată pentru grinzile verticale este de 50
x 80 mm. Înălțimea minimă a grinzii verticale este de 25 mm.

STINGHII DE FIXARE A ȚIGLELOR
Căpriorii pot fi fixați pe diferite centre, în funcție de tipul
construcției și de reglementările locale. În cele mai multe
situații, se recomandă următoarele dimensiuni pentru grinzi,
pe baza distanțării dintre căpriori:
Centru recomandat pentru
căpriori sau traverse
până la 600 mm

Opțiunea 1: Grinda de coamă - instalarea cu consolă

Dimensiune grindă
30 x 40 mm

900 mm

40 x 50 mm

1200 mm

50 x 50 mm

1500 mm

50 x 65 mm (la margine)

1800 mm

50 x 75 mm (la margine)

NOTĂ: Dacă este necesar, se pot folosi grinzi mai mari.

FIXAREA GRINZILOR
Vântul exercită o presiune de ridicare la nivelul elementelor de
fixare. Pentru fixarea grinzilor verticale la căpriori și a
stinghiilor de fixare a țiglei la grinzile verticale, se recomandă
utilizarea șuruburilor sau a șuruburilor inelare, pentru o
ancorare mai eficientă. În regiunile expuse la vânt puternic,
fixarea grinzilor verticale și a stinghiilor de fixare a țiglei trebuie
realizată foarte atent.

GRINDA DE COAMĂ
Instalați grinda unghiulară superioară pe consola de coamă
unghiulară (Opțiunea 1) sau pe sub-structura grinzii (Opțiunea
2). Înălțimea grinzilor unghiulare superioare poate varia în
funcție de panta acoperișului. Această configurație trebuie să
fie precisă, deoarece coama va fi instalată pe grinda de coamă.
Pentru a realiza un orificiu de aerisire (consultați pagina 10;
STRUCTURA ACOPERIȘULUI/ Spațiul de ventilație), trebuie
realizat un orificiu între grinda de coamă și țigla de sus.
Distanțierele (piese de lemn) pot fi instalate pe ambele părți
ale grinzii de coamă (Opțiunea 2). Pentru obținerea acestei
deschideri (consultați pagina 33; COAMA/Instalare).
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Opțiunea 2: Grinda de coamă - instalarea cu substructură de grindă

FRONTON
Instalați o grindă de 40 x 50 mm transversal stinghiei de
fixare a țiglelor. Fixați placa paziei la grinda verticală și grinda
frontonului. Folia anticondens trebuie curbată în sus la
capătul dinspre fronton al acoperișului. Observați că
marginea țiglei este curbată în sus sub învelișul paziei atunci
când se încheie instalarea țiglelor. Acest lucru asigură
protecție completă anti-intemperii.

7 STINGHIILE DE LEMN
GRINDA UNGHIULARĂ

STREAȘINA

Instalați grinda unghiulară superioară pe consola de coamă
unghiulară (Opțiunea 1) sau pe sub-structura grinzii (Opțiunea
2). Înălțimea grinzii unghiulare poate varia în funcție de panta
acoperișului. Această configurație trebuie să fie precisă,
deoarece coama va fi instalată pe grinda de coamă unghiulară.

Instalați racordul de protecție a streșinii sub folia anticondens.
Acesta poate intra în spatele jgheabului (Opțiunea 1) sau pe
deasupra, apoi în spatele jgheabului (Opțiunea 2). Se
recomandă fixarea foliei anticondens și a racordului de
protecție a streșinii cu folie anticondens, pe zona de
suprapunere.

Pentru a realiza un orificiu de aerisire (consultați pagina 10;
STRUCTURA ACOPERIȘULUI/ Spațiul de ventilație), trebuie
asigurat un orificiu între grinda unghiulară și verticala țiglei.
Distanțierele (piese de lemn) pot fi instalate pe ambele părți
ale grinzii unghiulare pentru a realiza această deschidere
(consultați pagina 35; COAMA UNGHIULARĂ/ Instalarea).

Orificiul de aerisire trebuie asigurat cu o plasă metalică sau din
plastic, pentru a împiedica pătrunderea insectelor, păsărilor
sau a animalelor mici.

Opțiunea 1: Grinda unghiulară - instalare cu consolă

Opțiunea 1: Șorț de streașină care pătrunde în spatele jgheabului

Opțiunea 2: Grinda unghiulară - instalare cu substructură de grindă

Opțiunea 2: Șorț de protecție în jgheab

7 STINGHIILE DE LEMN
DOLIE

2

3

10

30

8

9

Măsurați și construiți foarte atent dolia,
deoarece este o parte importantă a
acoperișului.
Următoarele
detalii
sugerează două moduri de montare a
căptușelii
doliei.
Practica
locală,
reglementările de construcție și condițiile
amplasamentului decid metoda finală
folosită. Dacă legislația locală nu prevede
nimic în acest sens, se recomandă
utilizarea doliei de circa 50 cm lățime, din
oțel acoperit cu aliaj de aluminiu-zinc
vopsit sau tablă de aluminiu. Acest lucru
este deosebit de important în zonele cu
ierni aspre. Fixați dolia cu o clemă. Nu
fixați niciodată cuie în interiorul doliei.
1. INSTALAREA DOLIEI ÎN SPAȚIUL
GRINZII VERTICALE
Stinghiile de fixare a țiglelor sunt instalate
peste dolie. Avantajul acestei metode este
posibilitatea alegerii lățimii doliei. Întrucât
cea mai mare parte a doliei se află sub
țigle, se poate alege o lățime mai mare,
fără să se compromită aspectul estetic al
acoperișului. Acest lucru este foarte
important în condiții de ierni aspre și
pentru pante reduse, deoarece o dolie mai
lată crește rezistența în cazul depunerii
gheții.
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2 Stinghia de fixare a țiglelor
3 Grinda spațiu de ventilație
8 Folie anticondens
9 Căprior
10 Dolie
30 Clemă

7 STINGHIILE DE LEMN
2. INSTALAREA DOLIEI ÎN SPAȚIUL
DE FIXARE A ȚIGLEI
Verificați dacă stinghiile de fixare a țiglelor
se termină la marginea verticală a doliilor.
Această metodă permite instalarea mai
ușoară a doliei în jurul frontoanelor, acolo
unde dolia se termină la capătul de sus al
țiglelor.

2 Stinghia de fixare a țiglelor
3 Grinda spațiu de ventilație
8 Folie anticondens
9 Căprior
10 Dolie
30 Clemă

2

3

10

30

8

9

7 STINGHIILE DE LEMN
DISTANȚAREA GRINZILOR
Factorul cel mai delicat la instalarea țiglelor este instalarea
precisă a stinghiilor de fixare a țiglelor. Dacă aceasta nu se face
în mod corespunzător, țiglele nu se vor potrivi.
Toate măsurătorile se fac de la partea din față a grinzilor.
Aceasta este suprafața prin care țiglele urmează să fie fixate.
Distanțele grinzilor pentru toate profilurile sunt enumerate mai
jos:

DISTANȚAREA GRINZILOR PENTRU ȚIGLELE SENATOR
SHINGLE
1. Pentru acoperișuri cu panta între 15° și 30° se impune
folosirea unei grinzi intermediare. Distanța dintre grinzile
principale este de 369 mm. Grinda intermediară este
poziționată între 185 mm și 190 mm față de marginea
inferioară a grinzii principale.
2. Pentru pante de peste 30°, este recomandată, dar nu
obligatorie, o grindă intermediară.

D

D

18

D

Denumire profil

Dimensiune grindă

Țiglă Diamant

398 mm

Țiglă Classic

369 m

Țiglă Heritage

367 mm

Țiglă Corona Shake

371 mm

Țiglă Senator Shingle*

369 m

Țiglă Milano

369 m

Țiglă Alpine Slate

368 mm

* Structura de grinzi pentru țiglele Senator Shingle necesită utilizarea grinzilor intermediare
(consultați Distanțarea grinzilor pentru țiglele Senator Shingle).
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7 STINGHIILE DE LEMN
PROCEDURA DE INSTALARE
Începeți măsurarea de la marginea streșinii (D-3 mm) pentru a
stabili poziția celei de-a doua grinzi. Folosiți rigla de măsurare a
grinzilor următoare de la streașină către coamă.
Folosiți sfoară colorată pentru a marca poziția cuielor de
marcare. Dacă lungimea căpriorului nu corespunde exact
rândului complet de țigle, rândul de sus trebuie tăiat și curbat
pentru a încăpea, deoarece spațiul dintre grinda de sus și
coamă este mai mic decât de obicei.
Așezați grinzile pe rânduri pe căpriori, peste cuiele de marcare,
care odată cu fixarea grinzilor vor fi îndepărtate.

D
D
D
D
m
3m
D-

7 STINGHIILE DE LEMN
Pentru rândul de sus, de lângă coamă, se
recomandă grinzi de susținere mai subțiri.
Astfel, se asigură faptul că rândul de sus
are aceeași pantă ca și celelalte rânduri.
Asigurați-vă că îmbinările grinzilor sunt
poziționate.

2 Stinghia de fixare a țiglelor
3 Grinda spațiu de ventilație
5 Grinda de coamă
7 Consola coamă
8 Folia anticondens
9 Căprior
18 Grinda de susținere mai subțire
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2

3

18

5

7

8

9

8 INSTALAREA ȚIGLELOR
INTERCONECTAREA ȚIGLELOR
Țiglele Diamant, Classic, Heritage, Milano și Corona Shingle
pot fi interconectate fie țigla dreaptă peste țigla stângă, fie
invers, dar îmbinările trebuie orientate în direcția opusă față de
direcția vântului dominant sau față de direcția de descărcare a
conductelor de apă sau a doliilor. Acolo unde este posibil,
țiglele trebuie să aibă îmbinările orientate în direcție opusă față
de direcția din care se privește.

Țigla de sus

Țiglele Senator Shingle și Alpine Slate se pot fixa pe o
singură direcțiețiglele sunt dispuse de la dreapta la stânga,
iar țiglele tip Slate sunt dispuse de la stânga la dreapta pe
suprafața acoperișului.

Țigla shingle de sus

Țigla de jos

Țigla shingle de jos

Țigla de sus

Țigla de sus

Țigla de jos
Țigla de jos

8 INSTALAREA ȚIGLELOR
DISPUNEREA ȚIGLELOR
Începeți instalarea de la coamă către streașină. Așezați al
doilea rând de țigle de sus de la un capăt la altul al frontonului,
curbând în sus marginea țiglelor de la capete, în raport cu
stinghiile de pazie (consultați pagina 37; PAZIA/Instalarea).
Fixați aceste țigle la grindă cu ajutorul cuielor, prin partea plată
posterioară.

Țiglele sunt așezate ridicând ambele țigle de pe rândul de sus
și introducând următorul rând sub marginea țiglelor deja fixate.
Pornind de la rândul deja fixat, așezați țiglele pe câte două
rânduri odată, de la un capăt la altul. Persoana care pune
țiglele trebuie să aibă un avans de două rânduri față de
persoana care fixează cuiele.

1.

2.

Fixați îmbinările țiglelor pe acoperiș prin partea de la capătul
frontonului.

4.
3.
8.

2.
7.
1.
6.

5.
10.
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9.

8 INSTALAREA ȚIGLELOR
DISPUNEREA ȚIGLELOR
LA COAMA UNGHIULARĂ
Pe rândul al doilea de la partea de sus, așezați
colțul superior al primei țigle la aproximativ
150 mm de grinda unghiulară. Continuați să
așezați țiglele către cealaltă coamă până când
așezați ultima țiglă întreagă și o fixați prin
partea plată posterioară. Așezați rândurile
următoare câte două odată, ambele începând
de la aproximativ aceeași distanță de grinda de
coamă.
Pentru umplerea spațiului dintre ultima țiglă
completă și grinda de coamă folosiți bucăți de
țigle. Puteți reduce cantitatea de rebuturi dacă
tăiați și curbați fiecare capăt al unei țigle
întregi, pentru a umple golurile.
Dacă este necesară o parte mică dintr-o țiglă
(mai mică decât lățimea unui modul) pentru
umplerea golului, trebuie să îndepărtați țigla
întreagă adiacentă și să introduceți o bucată
de țiglă. Pentru a încăpea, aceasta presupune
tăierea unei țigle întregi.

aprox. 150 mm

aprox. 150 mm

m

aprox. 150 m

aprox.

0 mm

x. 15

apro

m

150 m

9 TEHNICA DE FIXARE A CUIELOR
Țiglele sunt fixate la grinzi cu ajutorul cuielor, introduse prin
capătul țiglei de deasupra și prin capătul de sus al țiglei de
dedesubt. Poziționarea cuielor și numărul de cuie per țiglă se
stabilește în funcție de tipul și lungimea țiglei (consultați
paginile 23-29; POZIȚIONAREA CUIELOR). Așezarea țiglelor
trebuie făcută cu două rânduri mai sus de nivelul țiglelor care
se fixează.
Atunci când fixați cuiele, aplicați presiune. Persoana care
fixează cuiele trebuie să stea peste țigla instalată, cu fața către
streașină.
Pentru fixarea eficientă a țiglelor se poate folosi pistolul de
fixat cuie.

22|23

GERARD INSTALLATION MANUAL

10 POZIȚIONAREA CUIELOR
Mai jos sunt prezentate pozițiile corecte pentru fixarea
diferitelor profiluri. Fixarea corectă a cuielor asigură montarea
eficientă a țiglelor, restricționând, în același timp, pătrunderea
cuielor până la o adâncime maximă egală cu dublul valorii
grosimii.

ȚIGLELE DIAMANT
Cuiele trebuie să fie la aproximativ 60 mm față de centrul
adânciturii țiglei și aproape de partea inferioară a marginii
curbate.

NOTĂ: În zonele predispuse la vânt foarte puternic, instalarea
trebuie să respecte standardele și regulamentele locale și
fiecare țiglă trebuie fixată în 8 puncte.

ncte

4 pu

de

lă

er țig

ep
fixar

Margine țiglă B

Margine țiglă A

Țiglă B
Țiglă A

Suprapunere 60 mm

Cui
Țigla de jos

60

mm

Linia centrului adânciturii

10 POZIȚIONAREA CUIELOR
ȚIGLE CLASSIC
Cuiele trebuie să fie la aproximativ 60 mm față de centrul
adânciturii țiglei și aproape de partea inferioară a marginii
curbate.

ncte

4 pu

ă

r țigl

e pe

xar
de fi

Roman Installation Manual Page
Margine țiglă B
16 (17 of 42)
2-08-07

Margine țiglă A

Țiglă B
Țiglă A

Suprapunere 63 mm
Cui
Țigla de jos
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60

mm

Linia centrului
adânciturii

10 POZIȚIONAREA CUIELOR
ȚIGLE HERITAGE
Cuiele trebuie să fie la aproximativ 45 mm față de centrul
adânciturii țiglei și aproape de partea inferioară a marginii
curbate.

nc

4 pu

n Installation Manual Page
7 of 42)
2-08-07

ă

r țigl

re pe

fixa
te de

Margine țiglă B

Margine țiglă B

Țiglă B
Țiglă A

Suprapunere 63 mm

Cui
Țigla de jos

45

mm

Linia centrului adânciturii

10 POZIȚIONAREA CUIELOR
CORONA SHAKE
Distanța dintre cuie trebuie să fie de aproximativ 300 mm.
Trebuie procedat cu atenție la partea de suprapunere a țiglelor
Shake, pentru a evita fixarea cuiului în canalul de scurgere a
apei.

ncte

4 pu

ge
07

d

re
e fixa

iglă

per ț

Margine țiglă Shake B

Margine țiglă
Shake A

Țiglă Shake B
Țiglă Shake A

Suprapunere 60 mm
Cui
Țiglă shake de jos

26|27

GERARD INSTALLATION MANUAL

60 m

m

10 POZIȚIONAREA CUIELOR
SENATOR SHINGLE
Distanța dintre cuie trebuie să fie de aproximativ 300 mm.
Trebuie procedat cu atenție la partea de suprapunere a țiglelor
Shingle, pentru a evita fixarea cuiului în canalul de scurgere a
apei.

Roman Installation Manual Page
16 (17 of 42)
2-08-07
ncte

4 pu

ă

r țigl

e pe

xar
de fi

Margine țiglă B

Margine țiglă A

Țiglă B
Țiglă A

Suprapunere 60-80 mm

Țigla de jos

Țigla de sus

Nail

60 m

m

10 POZIȚIONAREA CUIELOR
ȚIGLE MILANO
Cuiele trebuie să se afle la aproximativ 10 mm de partea
centrală a secțiunii țiglei care se ridică. Țiglele Milano trebuie
fixate la partea din față și spate a fiecărei țigle, acolo unde
țiglele se suprapun. Aplicați presiune pe capătul țiglei care se
fixează, astfel încât zona de suprapunere să fie ținută ferm în
poziție. Apoi, fixați cuie la fiecare al doilea modul, în capătul
țiglei.

ncte

4 pu

d

lă

er țig

re p
e fixa

Margine țiglă B

Margine țiglă A

Cui

Țiglă B

Țiglă A

Suprapunere 122 mm
Cui
Țigla de jos
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10

mm

10 POZIȚIONAREA CUIELOR
ȚIGLE ALPINE SLATE
Distanța dintre cuie trebuie să fie de aproximativ 300 mm.
Atenție la zona de suprapunere a țiglelor slate, pentru a nu fixa
cuiul în canalul de apă ascuns și, în același timp, pentru a nu
introduce cuiul prin țiglă mai mult decât este prevăzut. Fixarea
cuielor în punctele în care profilul este la înălțimea minimă
reduce posibilitatea lovirii capătului de sus al țiglei de dedesubt.

Roman Installation Manual Page
16 (17 of 42)
2-08-07

ncte

4 pu

are
e fix

d

iglă

per ț

Margine țiglă Shingle A

Margine țiglă Shingle B

Țiglă Slate B
Țiglă Slate A

Suprapunere 80 mm
Cui
Țiglă Slate
inferioară

Țiglă Slate
superioară

11 ȘORȚUL DE STREAȘINĂ
Construiți streașina foarte atent,
deoarece aceasta reprezintă o parte
importantă a ventilației acoperișului.
Trebuie prevăzută o deschidere de
aerisire, protejată de o plasă metalică
sau de plastic (consultați pagina 10;
STRUCTURA
ACOPERIȘULUI
/
Spațiul de ventilație și pagina 13;
GRINZI/Streașina).

11

12

13

8

Fixați în cuie șorțul de streașină de
sus la prima grindă verticală. Așezați
primul rând de țigle (ultimul care va fi
instalat) și fixați cuie la capătul țiglei
și prin șorțul de streașină, în prima
stinghie de fixare a țiglelor.

1 Țigla
2 Stinghia de fixare a țiglelor
3 Grinda spațiu de ventilație
8 Folia anticondens
11 Șorț de streașină
12 Plasa
13 Șorțul de streașină de protecție

CUI

1

2

3

12 COAMA DE ACOPERIȘ
TĂIEREA ȘI CURBAREA ȚIGLELOR
Măsurați distanța (A) de la ultima țiglă la distanțierele de pe
grinda de coamă (consultați pagina 12; GRINZI/ Grinda de
coamă) Atunci când instalați coama fără distanțiere, lățimea
orificiului de aerisire trebuie dedusă din măsurătoare. Adăugați
40 mm la valoarea măsurată pentru o verticală standard și
marcați țigla care trebuie tăiată.
Înălțimea verticalei poate varia în funcție de panta acoperișului.
O curbare mai amplă pe ultima țiglă (la pante reduse) ușurează
fixarea țiglei la grinda de coamă.

1. Așezați țigla întreagă în dispozitivul de curbare pentru țigle
lungi, care poate fi prins la instrumentul de curbare. Aliniați
marcajele care indică linia de curbare și curbați țigla în sus.
Este important să curbați mai întâi țigla, pentru a evita
deformarea în momentul tăierii.
2. Tăiați țigla pe linia de tăiere marcată folosind ghilotina,
foarfeca de mână sau ferăstrăul de tăiat metal (consultați
pagina 4; IMPORTANT/ Tăierea cu ferăstrăul).
3. Atunci când realizați orificiul de aerisire fără să utilizați
distanțiere (consultați pagina 33; COAMA/ Instalarea),
țigla trebuie curbată astfel încât să formeze o treaptă.

Linie de tăiere

min. 40mm
A

Linie de curbare
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12 COAMA
INSTALAREA

1

2

3

4

5

6

7

18

8

9

Instalați o stinghie de susținere mai subțire la
nivelul coamei, atunci când rândul de sus este mai
îngust decât lățimea completă. Aceasta permite
păstrarea pantei rândului de țigle de sus identică
cu restul țiglelor de pe acoperiș. Grosimea grinzii
de susținere depinde de lățimea rândului de țigle
de sus. Fixați toate țiglele tăiate cu ajutorul cuielor
în grinda de coamă, în 4 locuri, prin partea îndoită.
Aceasta lasă spațiu pentru ventilație (consultați
pagina 10; STRUCTURA ACOPERIȘULUI/ Spațiul
de ventilație). Poate fi asigurat, de asemenea, un
orificiu de ventilație prin instalarea distanțierelor
(consultați pagina 12; GRINZI/ Grinda de coamă) La
instalarea coamei cu distanțiere, fixați cuie prin
partea curbată și distanțier.
Coamele sunt fixate cu șuruburi sau cuie.
Poziționarea elementelor de fixare trebuie făcută
la capetele coamelor (la nivelul suprapunerii).

Schiță intersecție Opțiunea 1

1 Țigla
2 Stinghia de fixare a țiglelor
3 Grinda spațiu de ventilație
4 Coama rotundă
5 Grinda de coamă
6 Orificiu de ventilație
7 Consola coamă
Distanțier
Opțiunea 2: Grinda de coamă cu distanțiere

Cui

Opțiunea 1: Grinda de coamă cu orificiu de aerisire

8 Folie anticondens
9 Căprior
18 Grinda de susținere mai subțire

13 COAMA UNGHIULARĂ
TĂIEREA ȘI CURBAREA
ȚIGLELOR

Grinda

Măsurătoarea de bază se face de la
Linie de curbare
ultimul striu al colțului inferior al ultimei
țigle, până la distanțierele de la stinghia de Linie de tăiere
fixare a țiglelor. La instalarea fără
distanțiere, lățimea orificiului de aerisire
trebuie scăzută din măsurătoare. Măsurați
și marcați pe țigle măsurătorile necesare
luate de la nivelul acoperișului,cu cretă
sau un material similar, asigurându-vă că
striul corespunzător al țiglei de
Dimensiune
suprapunere care urmează să fie tăiată
de bază
este luată ca punct de pornire a măsurării.
Acesta formează linia de curbare.
Adăugați înălțimea proiecției grinzii
unghiulare de deasupra liniei țiglelor la
Înălțimea proiecției
valoarea măsurată a liniei de curbare,
pentru a obține linia de tăiere.
Fiecare țiglă trebuie să asigure două
secțiuni tăiate, cu generarea de deșeuri
minime.
Tăiați
și
îndoiți
țiglele
conform
măsurătorilor determinate mai sus:
1. Aplatizați ambele suprafețe ale țiglei,
acolo unde urmează să se facă tăierea.
Acest lucru ușurează tăierea.
2. Tăiați țigla pe linia de tăiere marcată
folosind ghilotina, foarfeca de mână sau
ferăstrăul de tăiat metal (consultați
pagina 4; IMPORTANT/ Tăierea cu
ferăstrăul).
3. Curbați țigla cu ajutorul unui dispozitiv
scurt de curbare a țiglelor.
4. Atunci când realizați orificiul de aerisire
fără distanțiere (consultați pagina 35;
COAMA/ Instalarea),
țigla trebuie
curbată astfel încât să formeze o
treaptă.
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Ultimul striu de corespondență

Linie de curbare
Linie de tăiere

13 COAMA UNGHIULARĂ
INSTALAREA
Fixați în cuie toate țiglele tăiate, fixând
curbura mică de pe suprafață la grinda
unghiulară. Aceasta lasă spațiu pentru
ventilație
(consultați
pagina
10;
STRUCTURA ACOPERIȘULUI / Spațiul de
ventilație). Poate fi asigurat, de asemenea,
un orificiu de ventilație prin instalarea
distanțierelor (consultați pagina 13; GRINZI/
Grinda unghiulară). La instalarea coamei
unghiulare cu distanțiere, fixați în cuie partea
curbată și distanțierul. Introduceți unul sau
mai multe cuie prin marginea frontală, în
stinghia de fixare a țiglelor, începând cu
rândul de jos. Coamele rotunde sunt fixate
de sus, cu ajutorul șuruburilor sau cuielor, la
grinda unghiulară. Poziționarea elementelor
de fixare trebuie făcută la capetele coamelor
(la nivelul suprapunerii).

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Schiță intersecție Opțiunea 1

1 Țiglă
2 Stinghia de fixare a țiglelor
3 Grinda spațiu de ventilație
4 Coama rotundă
5 Grinda unghiulară

Distanțier

Opțiunea 2: Grinda unghiulară cu distanțiere

Cui

Opțiunea 1: Grinda unghiulară cu orificii de ventilație

6 Orificiu de ventilație
7 Consola
8 Folia anticondens
9 Căprior
14 Spațiu de ventilație

14

14 PAZIE
TĂIEREA ȘI CURBAREA
ȚIGLELOR
Înaintea instalării paziei, este esențial ca
marginea țiglei din capăt să fie întoarsă în sus,
la grinda paziei (consultați pagina 12; GRINZI/
Fronton) Pentru măsurarea, tăierea și
curbarea țiglelor, urmați aceeași procedură ca
și la coamele unghiulare (consultați pagina 34;
COAMA UNGHIULARĂ/ Tăierea și curbarea
țiglelor).

Grinda de fronton

Linie de tăiere
Linie de curbare

Tăiați și curbați țiglele conform măsurătorilor:
1. Aplatizați ambele suprafețe ale țiglei, acolo
unde aceasta urmează să fie tăiată. Aceasta
va ușura tăierea.
2. Tăiați țigla pe linia de tăiere marcată, cu
ghilotina, foarfeca de mână sau ferăstrăul de
(consultați
pagina
4;
tăiat
metal
IMPORTANT/ Tăierea cu ferăstrăul).
3. Curbați țigla cu ajutorul unui dispozitiv scurt
de curbare a țiglelor.
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Dimensiune de bază
Înălțimea proiecției
grinzii de fronton

Ultimul striu de corespondență

14 PAZIE
INSTALAREA

17 15

16

3

9

14

Țiglele sunt tăiate, curbate și fixate în
poziție, cu prinderea suprafeței de grinda
de fronton.
Începeți prin așezarea paziilor la streașină
și prindeți în cuie, temporar, capacele de
pazie, lucrând de jos în sus. Zona de
suprapunere trebuie să fie de 100 mm.

0m
10

Reglați paziile în linie dreaptă și fixați cu
ajutorul cuielor sau elementelor de
fixare. Rețineți că elementele de fixare
trebuie să se afle aproape de marginea
de jos a paziei, pentru a fi siguri că
marginea de jos este ferm poziționată la
placa de pazie.

m

1 Țigla
2 Stinghia de fixare a țiglelor
3 Grinda spațiu de ventilație
8 Folia anticondens
9 Căprior

8

1

2

14 PAZIA
PAZIE DE CAPĂT
1.
Marcați măsurătorile necesare
(indicate de liniile albastre) pe pazie
(Pasul 1). Aceste măsurători sunt
universale, pentru toate tipurile de
pantă a acoperișului.

10 0 m

m

25 m

Tăiați pazia pe linia de tăiere (linia
continuă de culoare albastră) cu foarfeca
de mână. Utilizarea foarfecii pentru
partea stângă și dreaptă poate ușura
tăierea (Pasul 2).

75 mm

2.

Pasul 1: Vedere din stânga

m

Pasul 1: Vedere din dreapta

3. Curbați pazia pe linia de curbare (linia
punctată de culoare albastră) (Pasul 3
până la Pasul 5)
25

mm

0m

m

15 mm

10

25 m

Pasul 2: Vedere din stânga

Pasul 3: Vedere din stânga

Pasul 2: Vedere din dreapta

90°

Pasul 3: Vedere din dreapta

10°
90°
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Pasul 4

90°

90°
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m

Pasul 5

14 PAZIA
OPȚIUNEA 1:
La îmbinarea cu grinda de pazie, capătul țiglei
este aproape de grinda de streașină (prima
grindă).

Opțiunea 1: Pasul 1

Opțiunea 1: Pasul 2

1. Plasați pazia de capăt în poziția sa finală
și marcați linia de curbare la șorțul de
streașină (Pasul 1).
2. Adăugați 15 mm la linia de curbare și trasați
linia de tăiere (Pasul 1).

90°

3. Tăiați și curbați pazia de capăt în forma
finală (Pasul 2, Pasul 3).
4. Amplasați pazia de capăt în poziția sa finală
(Pasul 4).

15 m

m

Opțiunea 1: Pasul 3

Opțiunea 1: Pasul 4

Opțiunea 2: Pasul 1

Opțiunea 2: Pasul 2

Opțiunea 2: Pasul 4

Opțiunea 2: Pasul 5

OPȚIUNEA 2:
Capătul țiglei, la îmbinarea cu grinda de
pazie nu se află aproape de grinda de
streașină.
1. Plasați pazia de capăt la partea de sus a
țiglei, marcați linia de tăiere de la capătul
țiglei și tăiați pazia, pe linia de tăiere (Pasul 1).
2. Plasați pazia de capăt în poziția sa finală și
marcați linia de curbare la șorțul de
streașină (Pasul 2).
3. Adăugați 15 mm la linia de curbare și
trasați linia de tăiere (Pasul 2).
4. Tăiați și curbați pazia de capăt în forma
finală (Pasul 3, Pasul 4).
5. Amplasați pazia de capăt în poziția sa finală
(Pasul 5).

Opțiunea 2: Pasul 3

90°

15 m

m

15 PAZIA DECUPATĂ
INSTALAREA

17 15

16

3

9

14

Țiglele sunt tăiate, curbate și fixate în
poziție, prin prinderea suprafeței de grinda
de fronton.
Începeți prin așezarea paziilor decupate la
streașină, reglând prima crestătură (cea
mai de jos) la țigla de jos, la nivelul paziei.
Prindeți temporar capacele de pazie în
poziție, lucrând de jos în sus.
Suprapunerea este asigurată de treptele
paziei decupate.
Reglați paziile decupate în linie dreaptă și
fixați cu șuruburi.

1 Țiglă
2 Stinghia de fixare a țiglelor
3 Grindă spațiu de ventilație
8 Folie anticondens
9 Căprior
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8

1

2

16 COAMA - ACOPERIȘUL CU O SINGURĂ
PANTĂ
17

15 37 18

INSTALARE
Instalați placa paziei de la partea de sus.
Fixați de grinda verticală și de căprior.
Instalați o stinghie de susținere mai
subțire la nivelul coamei, atunci când
rândul de sus este mai îngust decât
lățimea completă. Pentru măsurarea,
tăierea și curbarea țiglelor, urmați aceeași
procedură ca la coamă (consultați pagina
32; COAMA/ Tăierea și curbarea țiglelor)
Pentru a face un orificiu de aerisire,
asigurați-vă că există un spațiu între placa
de pazie și suprafața țiglei de sus. Pot fi
instalate distanțiere (piese de lemn).
În locul paziei se poate utiliza racord de
pazie din tablă plană GERARDReglați
paziile în linie dreaptă și fixați la placa de
pazie cu ajutorul cuielor sau cu elemente
de fixare.

1 Țigla
2 Stinghia de fixare a țiglelor
3 Grinda spațiu de ventilație
8 Folie anticondens
9 Căprior
15 Pazia
17 Placa de pazie
18 Grinda de susținere mai subțire
37 Distanțier

3

2

8

1

9

17 RACORD LA PERETE
Atenție în zonele de îmbinare a acoperișului
cu pereții verticali. Este esențial să curbați
capetele țiglelor sub racord. Pentru
măsurarea, tăierea și curbarea țiglelor,
urmați aceeași procedură ca la pazie
(consultați pagina 36; PAZIE/Tăierea și
curbarea țiglelor).
1. RACORD DE PERETE LA ÎMBINARE
CU FAȚADA FINALIZATĂ
Acolo unde suprafața acoperișului se îmbină
cu o fațadă finalizată utilizați un racord
personalizat, care permite etanșarea
îmbinării racordului și elementului render.
De asemenea, este posibilă curbarea
marginii de sus a racordului lateral. În acest
caz, nu este necesar racordul personalizat
suplimentar.

1 Țigla
2 Stinghia de fixare a țiglelor
3 Grinda spațiu de ventilație
8 Folie anticondens
9 Căprior
14 Spațiu de ventilație
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1

14

3

2
8
9

21 Racord lateral
22 Element render
23 Izolația de încălzire
24 Racord lateral personalizat
25 Material de etanșare

21 24

22

25

23

17 RACORD LA PERETE
2. RACORD LA PERETE LA ÎMBINAREA
CU O FAȚADĂ NEFINISATĂ
Dacă fațada nu este finisată, lăsați
neacoperită, în apropierea ei, o parte a
acoperișului.
Instalați
un
racord
personalizat la partea de jos a fațadei și
realizați fațada înainte de finalizarea
acoperișului.
Utilizați material de etanșare pe îmbinarea
elementului render și racordul la peretele
lateral
Nu fixați țigla de perete, cu ajutorul cuielor.
Fixați racordul lateral la perete verificând
ca acesta să fie prins ferm și drept.

1 Țigla
2 Stinghia de fixare a țiglelor
3 Grinda spațiu de ventilație
8 Folie anticondens
9 Căprior
14 Spațiu de ventilație

1

2
8
9

14

3

21 26

25

22

23

18 RACORD LA PERETELE SUPERIOR
Acolo unde îmbinarea acoperiș/perete este
dispusă orizontal, principiile ventilației sunt
aceleași ca și la nivelul coamei. Este esențial
să se curbeze capetele țiglelor sub racord
(consultați pagina 32; COAMA/Tăierea și
curbarea țiglelor).
Instalați o stinghie de susținere mai subțire
la nivelul coamei, atunci când rândul de sus
este mai îngust decât lățimea completă
(consultați pagina 33; COAMA/ Instalarea).
Pentru măsurarea, tăierea și curbarea
țiglelor, urmați aceeași procedură ca și la
coamă (consultați pagina 32; COAMA/
Tăierea și curbarea țiglelor).
Dacă fațada nu este finisată, lăsați
neacoperită o parte a acoperișului, în
apropierea fațadei. Instalați un racord
personalizat la capătul de jos al fațadei și
realizați fațada înainte de finalizarea
acoperișului. Aplicați material de etanșare
pe îmbinarea elementului render și
racordului la peretele superior.
Acolo unde suprafața acoperișului se îmbină
cu fațada finisată, utilizați un racord
personalizat care permite etanșarea
îmbinării dintre racord și elementul render
(consultați pagina 43; RACORD LA
PERETE).
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19

25

22

23

20
21
18
2
1
3
8
9

1 Țigla
2 Stinghia de fixare a țiglelor
3 Grinda spațiu de ventilație
8 Folia anticondens
9 Căprior
18 Grinda de susținere
19 Racord de început la
peretele superior
20 Distanțier perete superior
21 Racord lateral
22 Element render
23 Izolația de încălzire
25 Material de etanșare

19 RACORD LA PERETE COAMĂ MILANO
INSTALAREA

1

2

3

4

5

6

7

29 18

8

9

Instalați o stinghie de susținere mai
subțire la nivelul coamei, atunci când
rândul de sus este mai îngust decât
lățimea completă (consultați pagina 31;
COAMA/ Instalarea). Tăiați țigla la
aproximativ 30 mm de grinda de coamă.
Partea plată de pe spatele țiglei trebuie
apoi curbată în sus aproximativ 25 mm.
Aceasta readuce țigla la forma profilului
realizat și asigură o barieră de protecție
împotriva pătrunderii ploii, sub presiunea
vântului. Instalează racordul la peretele
coamă Milano. Racordul la perete este
fixat de sus la țigle cu ajutorul șuruburilor
și prin fixarea cuielor prin curbura mică, pe
partea curbată, la grinda de coamă. La
instalarea
coamei
cu
ajutorul
distanțierelor, fixați cuiele prin partea
curbată și prin distanțier (consultați pagina
33; COAMA/ Instalarea). Coamele sunt
fixate de sus cu ajutorul șuruburilor sau
cuielor.

1 Țigla
2 Stinghia de fixare a țiglelor
3 Grinda spațiu de ventilație
4 Coama rotundă
5 Grinda de coamă
6 Deschidere orificiu de
ventilație

Nail

7 Consola coamă
8 Folia anticondens
9 Căprior
18 Grinda de susținere mai subțire
29 Racord la perete coamă Milano

20 DOLIE
Măsurătoarea de bază este realizată de la
nivelul ultimului striu al colțului de jos al
ultimei țigle, până la capătul stinghiilor de
fixare a țiglelor de la marginea frontală a
grinzii. La realizarea măsurării, lăsați o
toleranță de fixare.
Măsurați și marcați țigla conform valorilor
măsurătorilor
la
nivelul
acoperișului,
asigurându-vă că striul corespunzător al țiglei
de suprapunere care urmează să fie tăiată
este luat ca punct de pornire a măsurării.
Acesta formează linia de curbare.
Pentru a obține linia de tăiere adăugați 40
mm la linia de curbare de pe marginea din
spate a țiglei și 50 mm la linia de curbare de
pe capătul țiglei.
Fiecare țiglă trebuie să asigure două secțiuni
tăiate, cu generarea de deșeuri minime.
Tăiați și îndoiți țiglele conform măsurătorilor
determinate mai sus.

1. Aplatizarea ambelor suprafețe ale țiglei
acolo unde țigla urmează să fie tăiată va
ușura tăierea.
2.

Tăiați țigla pe linia de tăiere marcată
folosind ghilotina, foarfeca de mână sau
ferăstrăul de tăiat metal (consultați pagina
4;
IMPORTANT/
Tăierea
cu
ferăstrăul).

3. Curbați țigla cu ajutorul unui dispozitiv
scurt de curbare a țiglelor.
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40

m

m

Linie de curbare
Linie de tăiere

50

m

m

20 DOLIA
INSTALAREA

1

2

3

Tăiați și curbați țiglele la dolie cât mai
drept posibil, pentru a obține o linie
dreaptă. Ultima țiglă trebuie fixată la
stinghia de fixare a țiglelor, cât mai
aproape de capătul stinghiei. Nu
bateți niciodată cuie în jgheabul doliei.

1 Țigla
2 Stinghia de fixare a țiglelor
3 Grinda spațiu de ventilație
8 Folie anticondens
9 Căprior
10 Dolia
14 Spațiu de ventilație
30 Clema

30

10

8

9

14

21 RACORDUL DE COȘ
OPȚIUNEA 1:

1

2

3

27

27

9

Racordul de coș poate fi instalat conform
practicii
tradiționale
în
montarea
acoperișurilor: utilizând racorduri acoperite
cu aluminiu sau zinc. Acesta este compus
din 4 părți: față, spate, partea stângă și
partea dreaptă.
Este esențial să pregătiți în mod adecvat
suporturile pentru toate părțile coșului.
Spatele trebuie să se sprijine pe o placă de
cca. 2 cm grosime. Capetele stinghiilor de
fixare a țiglei, de pe ambele părți ale coșului,
trebuie să fie decupate aprox. 2 cm, astfel
încât părțile din stânga și din dreapta
racordului să se potrivească.

1 Țigla
2 Stinghia de fixare a țiglelor
3 Grinda spațiu de ventilație
9 Căprior
27 Racord de coș

Partea din față a racordului de coș trebuie să se sprijine pe
primul rând de țiglă de sub coș. Curbați țiglele în jos pe partea
verticală a racordurilor laterale.
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21 RACORDUL DE COȘ
1

1 Țigla
2 Stinghia de fixare a țiglelor
3 Grinda spațiu de ventilație
9 Căprior
27 Racord la coș
28 Placa

3

2

27

27 28

9

21 RACORDUL DE COȘ
OPȚIUNEA 2:

1

2

3

27

25

9

8

Racordurile de coș sunt realizate din tablă
plană acoperită cu piatră naturală Gerard.
Constând din 4 părți - față, spate și două
laterale - sunt fabricate individual, ținând cont
de dimensiunile coșului și distanța față de cel
mai apropiat rând de țigle. Țiglele sunt curbate
în sus 5cm față de coș și se utilizează o placă
de lemn de 2cm lățime, ca susținere la partea
din față și din spate a coșului.
Partea din față a racordului de coș este
amplasată sub coș, pe cel mai apropiat rând
complet de țigle. Lateralele racordului de coș
sunt îmbinate la partea din față și din spate
printr-o singură suprafață și îmbinare plană de
închidere.

1 Țigla
2 Stinghia de fixare a țiglelor
3 Grinda spațiu de ventilație
8 Folia anticondens
9 Căprior
25 Material de etanșare
27 Racord de coș

Pentru optimizarea impermeabilizării, recomandăm utilizarea
unui material de etanșare corespunzător, acolo unde lateralele
racordului de coș se îmbină cu țiglele și, de asemenea, acolo
unde racordul de coș se conectează cu peretele coșului.
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21 RACORDUL DE COȘ
1
1 Țigla
2 Stinghia de fixare a țiglelor
3 Grinda spațiu de ventilație
8 Folia anticondens
9 Căprior
2 Racord la coș
28 Placa de susținere

3

2

8

27

27

28

9

22 FEREASTRA ÎN ACOPERIȘ
1

2

3

35

33

9

8

1 Țigla
2 Stinghia de fixare a țiglelor
3 Grinda spațiu de ventilație
8 Folia anticondens
9 Căprior
33 Racord la fereastra în acoperiș
35 Fereastra în acoperiș
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22 FEREASTRA ÎN ACOPERIȘ
1

3

2

33 36

35

1 Țigla
2 Stinghia de
fixare a țiglelor
3 Grinda spațiu de
ventilație

Cui

33 28

8

9

8 Folia anticondens
9 Căprior
28 Placa de susținere
33 Racord la fereastra în
acoperiș
35 Fereastra în acoperiș
36 Grinda de susținere

Cui

23 INSTALAREA ACCESORIILOR
VENTILAȚII, ORIFICII DE EVACUARE
Poziționați ventilațiile și orificiile de evacuare pe părțile
laterale, sub țigle.Fixați cuiele ca în diagramă. Evitați fixarea
cuielor în materialul plastic.

Cui
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Cui

23 INSTALAREA ACCESORIILOR
Este important să etanșați bine toate deschiderile din folia
anticondens, în zona oricăror conducte de ventilație care pot
pătrunde prin folia anticondens. Se poate utiliza o bandă adezivă
specială pentru sigilarea acestor deschideri.

MANȘON DE TRECERE
Instalarea unui manșon de trecere permite obținerea unei
protecții mai bune.
1. Marcați punctul în care trebuie făcută deschiderea în folia
anticondens și în platformă (dacă este un acoperiș cu
platformă).
2. Realizați o tăietură în folia anticondens și platformă (dacă
este un acoperiș cu platformă) pe liniile marcate.
3. Fixați manșonul de trecere lipindu-l bine de folia anticondens,
cu ajutorul benzii autoadezive de pe spatele acestuia.

23 INSTALAREA ACCESORIILOR
PLATFORMĂ, TREPTE
Instalați mai întâi placa de bază, apoi găuriți țigla și instalați-o.
Instalați apoi platforma sau treptele.
Pentru țiglele Diamant, instalați o stinghie suplimentară, de 3
cm lățime, imediat în spatele stinghiei de fixare a țiglei.

Platformă

Trepte

Diamant

Garnitură
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Garnitură

23 INSTALAREA ACCESORIILOR
SUPORT DE PANOU SOLAR
Dimensiunea șinelor atașate la cârligele de siguranță ale
acoperișului și care susțin modulul fotovoltaic depinde de
condițiile locale, cum ar fi cantitatea de zăpadă și intensitatea
vântului, forma și înălțimea clădirii, reglementările și
standardele naționale și locale privind construcțiile și
reglementările de mediu.

24 MANAGEMENTUL AMPLASAMENTULUI
LUCRĂRII
ESTIMAREA NECESARULUI DE
MATERIALE

Estimarea necesarului de accesorii

Următoarele indicații prezintă câteva metode simple de
estimare a cantității de țiglă și accesorii necesare pentru un
acoperiș.

1. Pazii: determinați lungimea paziilor. Împărțiți acoperirea
liniară per accesoriu (adică 1.9 m) pentru a calcula numărul
de unități necesare.

De asemenea, ROOFTG EUROPE poate ajuta la estimare și
poate furniza informații sau asistență tehnică suplimentară.

2. Racordurile laterale/Tabla plană: determinați lungimea
totală a racordului necesar. Împărțiți la acoperirea liniară per
unitate de racord (adică 1.9 m) pentru a calcula numărul de
unități de racord necesare.

Estimarea necesarului de țiglă

3. Coame 190: determinați lungimea coamei și coamei
unghiulare. Împărțiți acoperirea liniară la 0.41 m pentru a
calcula numărul de coame necesare.

O metodă simplă pentru determinarea cantității de țiglă
necesare este:
1. Pentru calcularea profilelor de țiglă, țiglă tip Shake, Shingle și
Slate, înmulțiți aria acoperișului cu 2.2. Pentru țigle Milano,
înmulțiți cu 2.25 și pentru țigle Diamant înmulțiți cu 2.
Un
exemplu,
folosind
țiglă
Gerard
Classic:
dimensiunea acoperișului 578 m2 x 2.2 țigle/m2 = 1271 țigle

Determinarea cantității de cuie necesare
Pentru fiecare 22 m2 de suprafață de acoperiș vor fi necesare
următoarele: 1 kg de cuie (1 kg conține aproximativ 300 de
cuie).

Acest calcul acoperă atât necesarul de țiglă, cât și pe cel de
2. Recomandăm luarea în calcul a unui factor de pierdere accesorii.
(deșeuri)

cu

ajutorul

următoarelor

orientări.

Adăugați 3-5% la cantitate pentru acoperișuri cu fronton.
Adăugați 8-10% la cantitate pentru acoperișuri mai complexe
(cu dolii sau coame unghiulare).
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Depozitarea materialelor
Țigla și accesoriile trebuie depozitate într-un spațiu uscat, bine
ventilat, ferite de umezeală.

PALETAR
NC

GERARD
CLASSIC
CHARCOAL

CHESTNUT

SPANISH
RED

REDWOOD

DARK
SILVER

NC

NC

NC

NC

NC

ASHWOOD

SAGE

PEPPER

FOREST
GREEN

GERARD
HERITAGE

CEDAR

NC

ROSSO

NC

SAPPHIRE

RUSTIQUE

NC

NC

ROSSO

SPANISH
RED

DEEP
BLACK

REDWOOD

NC

NC

NC

NC

NC

DARK
SILVER

FOREST
GREEN

UMBRIA

SAPPHIRE

PATINA
ROSSO

PATINA
GRAY

NC

NC

BARK

ECLIPSE

CHARCOAL

NC

NC

NC

DEEP
BLACK

RAVINE

SAPPHIRE

CHARCOAL

CHESTNUT

DEEP
BLACK

ASHWOOD

FOREST
GREEN

NC

NC

NC

NC

NC

SAGE

BARK

OLD

NC

NC

NC

ROSSO

SPANISH
RED

REDWOOD

CHARCOAL

SAGE

GERARD
SENATOR

CHESTNUT

CEDAR

NC

GERARD
CORONA

PEPPER

CEDAR

GERARD
MILANO
CHARCOAL
NC

BURGUNDY

CHESTNUT
NC

PEPPER

NC

TUSCANY

NC

PATINA
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