FIŞĂ TEHNICĂ

TABLĂ PREFĂLŢUITĂ - PROFIL CLIC

Caracteristici tehnice profil Clic
Material

Tablă oţel prevopsită

Grosimi disponibile (mm)

0.5

Clasă oţel

minim S250GD

Acoperire minimă de zinc
(g Zn/m2)

275
SP L SP MAT PVDF PUR NOVA PUR

Strat exterior de
acoperire vopsea (µm)*

25

35

25

55

Lăţime totală (mm)

553

343

Lăţime utilă (mm)

515

305

Greutate pe suprafaţă (kg/m2)

~4.9

~5.5

Lungime minimă** (mm)

500

Lungime maximă recomandată*** (mm)

6000

Înălţime cută (mm)

25

Pantă minimă recomandată (˚)

8

55

Latime utila 305
25

19
24
Latime utila 515

25

19
24

Valorile din secţiuni sunt exprimate în mm

***SP L - Polyester lucios
***SP MAT - Polyester mat
***PVDF - Polifluorură de viniliden
***PUR - Poliuretan
***PUR NOVA - Poliuretan mat
***Lungimea minimă la care se poate produce, însă fără decupaj pentru fălţuire. Pentru a putea
realiza decupajul, lungimea minimă trebuie să fie de 800 mm.
Decupajul se poate realiza astfel:
- 20 mm în partea superioară şi 20 mm în partea inferioară a foii de tablă;
- cumulat, 40 mm.
***Metigla poate produce tablă prefălţuită la lungimea solicitată de client, însă, pentru a putea fi
încărcată, transportată şi descărcată fără a produce deteriorarea acesteia, se recomandă ca lungimea
maximă comandată să fie de 6000 mm.

Etanş

La cerere, tabla prefălţuită se poate executa fără microprofilare (lisă).

Greutate redusă

Tipul şi structura oţelului

Adaptabil

Oţel minim S250GD cu strat de zinc de 275 g/m2, în conformitate cu EN 10346 şi EN
10143.
▶5
1 ▶ Tablă oţel
2 ▶ Strat de zinc
▶4
3 ▶ Strat de pasivare
▶3
4 ▶ Strat primar de protecţie
▶2
5 ▶ Strat de vopsea exterior
▶1
6 ▶ Strat de vopsea interior
▶2

Montaj uşor
Durată mare de viaţă
Produs sustenabil

▶3
▶4
▶6
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