Profilul Teck recreează aspectul acoperişului tradiţional din
şindrilă, pe care îl îmbină cu toate caracteristicile unui acoperiş
metalic modern.
Estetic, uşor şi etanş, acest tip de acoperiş este ideal pentru
construcţiile din zonele rurale sau montane, contribuind la
specificul rustic al zonei.

Beneficii
Rezistenţă în timp
Din oţel structural cu protecţie superioară de zinc,
de minim 275 g/m², ce asigură si rezistenţa în timp a
culorii la actiunea nocivă a factorilor de mediu.
Îmbinare perfectă
Profilele din tiglă metalică produse de Metigla se
îmbină perfect şi, astfel, protejează casa la intemperii:
vânt, ploaie, zăpadă etc.
Estetic
Tigla metalică se adaptează oricărui stil arhitectural,
fiind potrivită atât proiectelor traditionale, cât şi celor
moderne.

Material

Clasă oţel

Tablă oţel
prevopsita

Strat exterior
acoperire vopsea
(µm)

PUR Mat 50 µm
RAL 9005

minim
S250GD

Acoperire minimă
de zinc (g/m²)

275

Greutate (kg/m²)

4.5

Înălţime cută
(mm)

32

Grosimi
disponibile (mm)

0.5

Lungime pas
(mm)

370

Lăţime utilă (mm)

1200

Pantă minimă (˚)

16

Garanţie extinsă
Garanţia acordată de Metigla acoperă riscurile
decolorării, exfolierii şi perforării prin coroziune, în
situaţia defectelor de materie primă.

TIPUL OŢELULUI ŞI STRUCTURA VOPSELEI
Metigla utilizează tablă prevopsită
din oţel de calitate superioară (1), cu
protecţie de zinc de minim 275 g/m² (2).
Stratul de zinc este format din stratul
de pasivare (3), stratul primar de
protecţie (4) şi stratul de vopsea
exterior (5).
Pe partea interioară, stratul de vopsea
este de 10 µm (6).

1.
2.
3.
4.

Tabla otel
Strat de zinc 275 g/m2
Strat de pasivare
Strat primar de
protectie
5. Strat de vopsea exterior
6. Strat de vopsea interior

Tigla metalică are o durată de
viaţă de peste 50 de ani de la
montaj, respectând condiţiile
normale de mediu.
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PROFIL TECK
Ghid de montaj

Ghid de montaj

PASUL 1
Execuţia caroiajului

PASUL 3
Dublarea riglei la capete pentru fălţuirea modului Teck

PASUL 5
Montajul modulelor Teck

Este o etapă specifică acestui tip de învelitoare.
Se recomandă falţuirea şindrilei peste această riglă pentru a
împiedica eventualele infiltraţii de apă printre spaţiile dintre
şindrila metalică şi bordura de fronton. (Fig. 3)

Se recomandă ca montajul şindrilei metalice să se facă
intercalat, pornind de pe al doilea rând de la coamă, în jos.
Pentru un rezultat optim al montajului, foile de tablă vor fi
dispuse perpendicular pe linia de streaşina şi se va menţine
aceeaşi cotă de montaj pe toată lungimea streşinii. (Fig. 5)

Fig. 3

Şipcile cu dimensiunile de 40 x 40 / 40 x 50mm se montează
începand din streaşină, paralele cu aceasta, din 370 în 370mm.
(Fig.1 )

Fig. 5
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PASUL 2
Montajul şorţului streaşinei
Şorţul de streaşină este elementul de închidere ce previne
eventualele infiltraţii ce pot apărea în cazul precipitaţiilor
abundente. El dirijează scurgerea apei de pe şarpantă spre
jgheab. (Fig. 2)

PASUL 4
Montajul doliei

PASUL 6
Montajul pieselor de finisaj

Fixaţi dolia sub nivelul şipcilor de pe şarpantă.
Foaia de şindrilă metalică trebuie să se suprapună peste dolie cu
cel puţin 100mm.
Distanţa dintre 2 foi de tablă vecine, masurată peste dolie, trebuie
să fie de aproximativ 80mm.
Taiaţi şi îndoiţi partea inferioară a doliei astfel încât să fie paralelă
cu streaşina şi să depaşească muchia acesteia cu 20mm.
Şindrila se taie cu 40mm mai lată decât este necesar în vederea
fălţuirii acesteia în dolie. (Fig. 4)

Bordura de fronton se montează peste marginea din fronton a
tablei. Coama se montează în partea superioară a acoperişului.
Asigură inchiderea armonioasă a acoperişului asigurând
totodată un plus de etanşeitate şi protecţie împotriva
infiltraţiilor.
Şindrila se taie cu 40mm mai lată decât este necesar în
vederea fălţuirii acesteia în coamă.
Asezaţi coama la poziţie astfel încât să se suprapună simetric
peste capetele foilor de tablă ale celor două ape. (Fig. 6)
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275 g/m
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