
REZISTENT LA 
INTEMPERII ŞI GER

REZISTENT LA 
RADIAŢIILE UV

ECOLOGIC

Puternic. In ton cu tine.

Gama de produse a tiglelor din beton

CREATON South-East Europe Kft.
Str. Vulturilor Nr.98, et.6
Bucharest, sector 3 Romania
Tel.: +40(0) 21 26 92 174
Fax: +40 (0) 21 26 92 175
info@creaton-eternit.ro
www.creaton.com.ro

Economic și de încredere

Ne rezervăm dreptul diferenţelor de nuanţe datorate imprimării şi modificărilor tehnice. 2017 Ediţia I. Conţinut încheiat: ianuarie 2017.

Materiale de bază: nisip, ciment Portland şi apă. 
Rezistent la intemperii, ger şi radiaţiile UV, rezistent 
la decolorare, compact, cu strat superficial ultradur.
Ignifug, hidroizolant. Datorita greutatii proprii, este 
foarte rezistent la solicitarile in caz de furtuna.

Rezistent la 
umiditate şi ger

Ignifug
Rezistent la 
radiaţiile UV

Ecologic

CREATON - ŢIGLĂ DIN BETON
ROBUST ŞI ECOLOGIC

CREATON. Ţiglă creată să dea tonul.
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ŢIGLE DIN BETON  

CAPACITATE DE PRELUARE A INCARCARILOR 

CU 30% MAI MARE  
DECAT PRESCRIPTIILE 

STANDARDULUI. NOU

CALITATEA TIGLELOR DIN BETON 

GAMA DE PRODUSE

Material de construcţii modern  
pentru o multitudine de acoperisuri

Planar
Ţigla din beton cu suprafaţă Planar are un design fin şi neted,
care protejează timp îndelungat acoperişul de aderarea
impurităţilor. Este reprezentata de o gama larga de culori..

DuraTop Pro**
Ultrafin, suprafaţă stralucitoare intensa, 

disponibila la toate tipurile de produse avand o paleta larga 
de culori, pentru un aspect armonios, de lungă durată.

Ţiglele CREATON au două tipuri de suprafeţe, în culori mate si lucioase, în numeroase nuanţe atrăgătoare.Material modern: nisip, ciment Port-
land, apă şi pigmenţi de culoare.

Preţ avantajos şi prezentare simplă.

Unic: nervura dubla orizontala asi-
gură protecţie suplimentară îm-
potriva patrunderii apei pluviale si 
ajuta la blocarea zapezii.

Reutilizabil 100% în urma  
concasării, ţiglele din beton pot fi 
refolosite integral în procesul de 
producţie.

Pot fi instalate pe acoperisuri cu o 
panta minima de 14°..

Control de calitate conform stan-
dardelor.

Este disponibilă o gamă largă de 
accesorii.

Datorită amestecului optimizat de nisip, tigla din beton are urmatoarele caracteristici:
•  rezistenţă la spargere mai mare
• suprafaţă mai netedă
• muchie inferioara rotunjita, cu aspect periat.

Informaţii suplimentare pe www.creaton.com.ro

DuraTop Pro

Planar

** Gama de produse Duratop Pro poate fi 

comandată din aprilie 2017.
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HEIDELBERG

 

Formă tradiţională, durabilă, pentru 
clădiri noi şi pentru reabilitari.

Unic: Nervura dubla orizontala ce  
asigură protecţie suplimentară îm-
potriva patrunderii apei pluviale si 
zapezii.

Muchia inferioară rotunjită favori-
zează scurgerea rapidă a apei si  
împiedică murdărirea muchiei.

Nervurile inferioare ale muchiilor 
de rezemare împiedică acumularea 
umezelii pe şipci.

Nervura dublă a muchiei inferioare 
împiedică pătrunderea precipitaţi-
ilor în caz de viscol sau furtună.

Canel lateral poziţionat la înălţime cu rost lateral deschis care favorizează 
scurgerea apei, descarca de sarcină canelul lateral si protejeaza de depunerea 
de muşchi.

HEIDELBERG – clasicul

GAMA DE PRODUSE

CULORI

Informaţii suplimentare şi date tehnice găsiţi pe paginile 14/15.

Planar DuraTop Pro** FORMĂ  
DURABILA 

** Gama de produse Duratop Pro poate fi comandată din aprilie 2017.

Roşu clasic Roşu închis Maro închis Gri închis

Suprafaţă 
Planar

 

Rroşu clasic Roşu închis Maro închis Gri închis

Suprafaţă  
DuraTop Pro**
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GÖTEBORG

Nervura dublă a muchiei inferioare împiedică pătrunderea precipitaţiilor în caz de viscol sau furtună.

GÖTEBORG – dinamicul

Profil ondulat, cu farmec nordic.

Unic: Nervura dubla orizontala 
ce asigură protecţie suplimen-
tară împotriva patrunderii apei plu-
viale si zapezii.

Falt lateral poziţionat la înălţime, 
cu rost lateral deschis, care favo-
rizează scurgerea apei, descărcând 
de sarcină faltul lateral, protejând 
de depunerea de muşchi.

Muchia inferioară rotunjită favori-
zează scurgerea rapidă a apei, şi 
împiedică murdărirea muchiei.

Nervurile inferioare ale muchiilor 
de rezemare împiedică acumula-
rea umezelii pe şipci.

Planar DuraTop Pro**

Informaţii suplimentare şi date tehnice găsiţi pe paginile 14/15.

PROFIL  

ONDULAT

GAMA DE PRODUSE

CULORI

** Gama de produse Duratop Pro poate fi comandată din aprilie 2017.

 

Roşu clasic Roşu închis Maro închis Gri închis

Suprafaţă 
Planar

negru

 

Roşu clasic Roşu închis Maro închis Gri închis

Suprafaţă  
DuraTop Pro**

negru
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Informaţii suplimentare şi date tehnice găsiţi pe paginile 14/15.

VERONA
Design geometric cu forma unica, 
atractie la prima vedere.

Unic: Nervura orizontala dubla, ce 
asigură protecţie suplimentară îm-
potriva patrunderii apei pluviale.

Falt lateral poziţionat la înălţime, 
cu rost lateral deschis, care favo-
rizează scurgerea apei,descărcând 
de sarcină faltul lateral, protejând 
de depunerea de muşchi.

Nervura dublă a muchiei inferioare 
împiedică pătrunderea precipitaţi-
ilor în caz de viscol sau furtună.

Formă fină pentru un aspect unic.

A obţinut premiul Red Dot Design Award

Nervurile inferioare ale muchiilor de rezemare
împiedică acumularea umezelii pe şipci.

VERONA – atractivul

FORMĂ 

UNICĂ

Planar DuraTop Pro**

GAMA DE PRODUSE

CULORI

** Gama de produse Duratop Pro poate fi comandată din aprilie 2017.

 

Roşu clasic Roşu închis negru

Suprafaţă 
Planar

Roşu clasic Roşu închis negru

Suprafaţă  
DuraTop Pro**
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KAPSTADT

Muchie inferioară complet închisă şi rosturi laterale ascunse.

Liniatură modernă, dreapta, rosturi 
laterale ascunse.

Unic: Nervura dubla orizontala ce 
asigură protecţie suplimentară îm-
potriva patrunderii apei pluviale.

Falt lateral poziţionat adânc, cu 
rost lateral deschis (poate fi mon-
tat numai în racord, conform dispo-
ziţiilor Asociaţiei Centrale a Monta-
torilor de Acoperiş Germania).

Nervurile inferioare ale muchiilor 
de rezemare împiedică acumularea 
umezelii pe şipci.

Nervura dublă a muchiei inferioare 
împiedică pătrunderea precipitaţi-
ilor în caz de viscol sau furtună.

A obţinut premiul TREND Award BAU 2013.

KAPSTADT – suprafaţă plană

Planar

MUCHIE INFERIOARĂ 

ÎNCHISĂ

TInformaţii suplimentare şi date tehnice găsiţi pe paginile 16/17.

GAMA DE PRODUSE

CULORI

** Gama de produse Duratop Pro poate fi comandată din aprilie 2017.

 

Roşu clasic Gri închis negru

Suprafaţă 
Planar

Roşu clasic Gri închis negru

Suprafaţă  
DuraTop Pro**

DuraTop Pro**
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Ţiglă din beton - sigur şi elegant

• 1 KAPSTADT Gri închis

• 2 GÖTEBORG Gri închis

• 3 VERONA Roşu clasic

• 4 KAPSTADT Gri închis

• 5 HEIDELBERG Roşu clasic

• 6 HEIDELBERG Gri închis 

• 7 HEIDELBERG Roşu clasic

• 8 HEIDELBERG Gri închis

• 1

• 3

• 5 • 6

• 2

• 4

• 2

• 4

• 7 • 8
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Lăţime de acoperire min. cca. 300 mm

în medie. cca. 300 mm

max. cca. 300 mm

Lungime de acoperire min. cca. 310 mm

în medie. cca. 328 mm

max. cca. 345 mm

Necesar de ţiglă min. cca. 9,7 buc/m2

în medie. cca. 10,2 buc/m2

max. cca. 10,7 buc/m2

Greutate pe bucată între cca. 4,5 şi 4,8 kg

Ambalaj 40 buc/pachet, 240 buc/palet

cca. 420 m
m

cca. 334 mm

Marginile în general se închid cu ţigle laterale. Fiecare ţiglă laterală tre-
buie fixată de şipcă cu cel puţin un şurub de d=4,5 mm, cu adâncime 
de înşurubare de min. 24 mm. Feţele laterale ale acestor ţigle se vor 
suprapune 90 mm sau 120 mm. În tabel se regăsesc datele referitoare 

la lungimea suprapunerii şi distanţele dintre şipci. Înălţimea laturii 
laterale a ţiglelor laterale HEIDELBERG, VERONA şi GÖTEBORG este 
de 85 mm.

În cazul acoperişului într-o singură apă, ţiglele care 
închid acoperisul, vor fi fixate (toate!) cu clemă îm-
potriva furtunii în partea dinspre streaşină, iar în partea 
dinspre coamă se vor fixa de şipcă cu ajutorul unor 
şuruburi cu garnitură de cauciuc, de d=4,5 mm, şi cu 
lungime de înşurubare min. 24 mm. În cazul distanţel-
or dintre şipci diferite de valorile din tabel, se va avea 
grijă, ca unghiul de înclinare a ţiglelor îcu versant să 
fie egal cu cel al ţiglelor de bază.  În funcţie de soluţiile 
structurale aplicate poate apare necesitatea montării 
unor şipci mai puternice, şi/sau distanţa şipcii de su-
port a ţiglelor cu versant să fie stabilită în funcţie de 
acestea. 

Suprapunere în sensul înclinării

Unghi de înclinare Suprapunere în sensul înclinării Distanţă între şipci

> 30°  75 - 110 mm 310 - 345 mm
≥ 22°  85 - 110 mm 310 - 335 mm
< 22° 100 - 110 mm 310 - 320 mm

Ţigle laterale

Tip Suprapunere în sensul înclinării Distanţă între şipci

90 mm 75 - 85 mm 335 - 345 mm
120 mm 86 - 110 mm 310 - 334 mm

Şipca de suport se fixează cu şurub la distanţa de 21 cm de şipca de coamă (vezi desenul). Şipca se 
va fixa de cel puţin doi căpriori cu 2 şuruburi de lemn (lungimea şurubului este specificată în tabel). 
Găurile şuruburilor au fost găurite de dinainte. Grătarul poate fi montat la acoperişurile cu unghi de 
înclinare între 15°- 55°.

Sortiment de parazăpezi şi sisteme de acces pentru ţigle cu profil ondulat

Şipcă  Distanţa dintre căpriori 
(distanţa dintre axe)

Secţiunea transversală 
a şipcii de suport

Şurub pentru lemn Distanţa dintre 
şipcile de suport

3 x 5 cm ≤ 80 cm 50 x 60 mm 6 x 100 mm 21 cm
4 x 6 cm ≤ 100 cm 60 x 60 mm 6 x 120 mm 21 cm

Tigla cu versant pentru acoperisuri 
intr-o singura apa.

Suprapunere Distanţă între 
şipci "PA"

110 mm 310 mm 255 mm

105 mm 315 mm 260 mm

100 mm 320 mm 265 mm 

 95 mm 325 mm 270 mm

 90 mm 330 mm 275 mm

 85 mm 335 mm 280 mm

 80 mm 340 mm 285 mm

 75 mm 345 mm 290 mm

HEIDELBERG/GÖTEBORG/VERONA
DATE TEHNICE

210

8585 8585

294 40300300300 300 294 4040 150 30040 150 300260260

für BDS-Infobroschüre
30.06.2016 Rabis8585 8585

294 40300300300 300 294 4040 30040 300260260

Din ţigla de tip VERONA nu se confecţionează ţiglă 1/2.

Acoperisuri croite pe masura - 
ţigle din beton cu profil ondulat

Ţiglă de coamă HEIDELBERG, GÖTEBORG, VERONA (necesar: 2,5 buc/ml)
Unghi de 
înclinare

10° 15° 20° 25° 30° 35° 40° 45° 50° 55° 60°

Şipcă  
30/50

DSC - 35 33 32 30 29 28 26 25 25 25
ISC - 113 107 102 98 93 89 85 82 79 76

Şipcă  
40/60

DSC - 35 33 32 30 29 28 26 25 25 25
ISC - 122 117 112 108 104 101 98 92 89 86

Sortimentele de tigla CREATON HEIDELBERG, VERONA şi GÖTEBORG au ca accesorii tigle 
de coama  semirotunde, cu un aspect care se asortează perfect cu ţiglele de bază. Aceste ţigle 
de coamă se monteaza cu o suprapunere de cca. 50 mm. Toate ţiglele de coamă se fixeaza de 
şipca de coamă cu clemă pentru coamă şi cu un şurub de d=4,5 mm, cu adâncime de înşurubare 
de min. 24 mm.

FL
A

LA
F

Sistem de 
ipci

Band  pentru 
coam

ipc  pentru coam

75°

345

310�345

310�345

PA

Band  de 

ventilare

310�345

310�345

PA

110

164.5164.5

110

LAF

310�345

310�345

310�345

310�345

310�345

DSC

310�345

igl  pentru 
coam

310�3

50

igl  din beton
HEIDELBERG

VERONA
GÖTEBORG

310�345

310�345

340

310�345

310�345

340
50

"                   "
"             "

"                 "

Sistem de 
contra ipci

Jgheab

Sort de 
streasina

Sort 
metalic
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Lăţime de acoperire min. cca. 300 mm

în medie. cca. 300 mm

max. cca. 300 mm

Lungime de acoperire min. cca. 310 mm

în medie. cca. 325 mm

max. cca. 340 mm

Necesar de ţiglă min. cca. 9,8 buc/m2

în medie. cca. 10,2 buc/m2

max. cca. 10,7 buc/m2

Greutate pe bucată cca. 4,7 kg

Ambalaj 35 buc/pachet, 210 buc/ palet

cca. 420 m
m

cca. 334 mm

KAPSTADT
DATE TEHNICE

Acoperisuri croite pe masura- 
ţigle din beton plate 

Marginile în general se închid cu ajutorul ţiglelor laterale. Fiecare ţiglă 
laterală trebuie fixată de şipcă cu cel puţin un şurub de d=4,5 mm, şi cu 
adâncime de înşurubare de min. 24 mm. Deoarece ţiglele KAPSTADT 
se montează întotdeauna în racord, pot fi comandate atât ţigle întregi, 

cât şi 1/2. Feţele laterale ale acestor ţigle se vor suprapune 90 mm 
sau 120 mm.
În tabel se regăsesc datele referitoare la lungimea suprapunerii şi  
distanţele dintre şipci.

Gamă de produse pentru parazăpadă şi sistem de acces pentru ţigle plane
ASecţiunea transversală a şipcii suport este identică cu cea a şipcii pentru ţigle. Şipca de 
suport auxiliar trebuie montată la distanţa de 215 mm de la şipca următoare dinspre coamă. 
Se va aşeza pe cel puţin doi căpriori, pe fiecare căprior se va fixa cu 2 şuruburi de lemn de cel 
puţin 6 x 100 mm. Elementele de bază se vor fixa de şipcă cu ajutorul unor şuruburi de lemn 
avand dimensiunile de cel putin 4,5 x 45 mm.  După montarea colierelor suport, grătarul se va 
poziţiona orizontal şi se va fixa cu piuliţă autofiletantă. Toate sistemele de acces vor fi aşezate 
pe două coliere suport. Grătarele se vor fixa cu ajutorul şuruburilor livrate. Mai multe elemente 
(grătare) aşezate una lângă alta se vor cupla cu ajutorul elementului de cuplaj livrat separat.

 
Elementele de bază pentru suport ale grilei parazăpadă se vor monta, pe cât posibil, în al doilea 
sau al treilea rând de ţiglă deasupra. Mai multe grătare parazăpadă montate unul lângă altul se 
vor cupla cu manşon de cuplare.

Acoperisul într-o singură apă
În cazul acoperişului într-o singură apă, ţiglele care închid acoperişul, vor fi fixate (toate!) cu 
clemă împotriva furtunii în partea dinspre streaşină, iar în partea dinspre coamă se vor fixa de 
şipcă cu ajutorul unor şuruburi cu garnitură de cauciuc, de d=4,5 mm, cu lungime de înşurubare 
min. 24 mm. Distanţa şipcii de suport al tiglelor cu versant trebuie să fie egală cu cea dintre 
şipcile pe care se monteaza tigla de baza.

Suprapunere în sensul înclinării

Unghi de înclinare Suprapunere în sensul înclinării Distanţă între şipci
> 35°  80 - 110 mm 310 - 340 mm
≥ 25°  95 - 110 mm 310 - 325 mm
< 25° 105 - 110 mm 310 - 315 mm

Ţigle laterale

Tip Suprapunere în sensul înclinării Distanţă între şipci
90 mm 75 - 85 mm 335 - 345 mm
120 mm 86 - 110 mm 310 - 334 mm

215

150 300 30150 300 301101104040 30030000 144144 4040300 30000

45454545

4545 4545

294 40300300 294 40300 30040 150 30040 150 300260260

69°

0-340

310-340

310-340

Banda de
ventilare310-340

310-340

310-340310-340

8080

78
140

78
140

În cazul acoperişului într-o singură apă ţiglele se vor fixa cu 
şurub prevăzut cu garnitură de etanşare şi clemă împotriva 
furtunii.

Ţiglele de coamă KAPSTADT vor fi montate pe sipca de coama fără suprapunere.
Fixarea se realizează cu ajutorul unor cleme speciale pentru muchii şi coamă, pe partea su-
perioară a şipcii de coamă de dimensiune 30/50. În cazul utilizarii unor şipci mai late poate fi 
necesară aplicarea unor cleme de coamă pentru evitarea deplasărilor. În afară de acestea se vor 
monta elemente de ventilaţie corespunzătoare. În tabel sunt prezentate înălţimile şipcilor coamă 
în funcţie de unghiul de înclinare al acoperişului. Valorile pentru unghiurile de înclinare negăsite în 
tabel vor fi calculate prin interpolare. La aşezarea şipcilor de coamă se va avea grijă ca banda de 
etanşare a clemelor pentru coamă să fie la mijloc, între cele două ţigle de coamă care urmează 
să fie fixate, pentru asigurarea evacuării apei.

Ţiglă de coamă KAPSTADT (necesitate: 2,3 buc/ml)
Unghi de 
înclinare

10° 15° 20° 25° 30° 35° 40° 45° 50° 55° 60°

Şipcă  
30/50

DSC - 45 45 45 45 45 45 45 45 - -
ISC - 102 92 83 74 68 61 55 48 - -

Şipcă 
40/60

DSC - 40 40 40 40 35 35 35 35 - -
ISC - 112 103 94 86 80 75 70 64 - -

LAF

310�340

310�340

310�340

310�340

310�340

LAF

310�340

igl  pentru
coam

Sistem de 
contra ipci

Jgheab

Sort de 
streasina

Sort
metalic

310�3

50

igl  din beton
KAPSTADT"                 " 310�340

310�340

340

310�340

310�340

340
50

 

IS
C

LA
F

ipc

Band  pentru 
coam

ipc  pentru coam



18I 19

Astereli CREATON posibile utilizări

HEIDELBERG, 
GÖTEBORG, 

VERONA
KAPSTADT

Exigenţe mai mari faţă de structura acoperişului

– un factor de  
solicitare în plus 

doi factori de  
solicitare în plus

trei factori de  
solicitare în plus

≥ unghi de 
înclinare de 
22°

≥unghi de  
înclinare de 
30°

• Astereală liber 
aşternută  
• UNO

• Astereală liber 
aşternută  
• UNO

•  Astereală liber 
aşternută 

• UNO

•  Astereală liber 
suprapusă
• UNO

≥ 20° ≥ 24° • Astereală liber 
aşternută
• UNO

•  Astereală liber 
aşternută
• UNO

•  Astereală liber 
suprapusă
•  UNO

•  Astereală etanşă 
la vânt 
•  DUO

≥ 18° ≥ 22° •  Astereală etanşă 
la vânt 
•  DUO

•  Astereală etanşă 
la vânt 
• DUO

•  Astereală etanşă 
la vânt 
•  DUO

•  Astereală etanşă 
la vânt 
•  DUO

≥ 16° ≥ 20° * • Astereală 
hidroizolantă
•  TRIO

•  Astereală 
hidroizolantă
•  TRIO

•  Astereală 
hidroizolantă 
• TRIO

•  Astereală 
impermeabilă 
•  QUATTRO

≥ 14° ≥ 18° * •  Astereală 
impermeabilă 
•  QUATTRO

•  Astereală 
impermeabilă 
• QUATTRO

•  Astereală 
impermeabilă
• QUATTRO

•  Astereală 
impermeabilă
• QUATTRO

CREATON „UNO“ CREATON „DUO“
Folie permeabila la vapori, cu banda adeziva, pentru pretentii
ridicate. Este o folie impermeabila.

Folie clasica, permeabila la vapori, cu banda adeziva, pentru asi-
gurarea pretentiilor ridicate cu protectie la vant.

CREATON „TRIO“ CREATON „QUATTRO“
Folie permeabila la vapori, cu banda adeziva, pentru pretentii 
ridicate. Este o folie impermeabila.la apa. Folie hidroizolanta, pentru cele mai exigente pretentii. 

Accesorii pentru folii universale

Bandă adezivă NKS 
(25m/rolă/ 12 role/carton / 
288 role/palet)

Bandă adezivă UAB pentru 
folie permeabilă la vapori 
(5m/rolă/ 4 role/carton / 60 
cartoane/palet)

Suflantă de aer cald 
"QUATTRO" 
(se livrează numai separat)

Adeziv special SKL 
Bandă de etanşare pentru 
cuie (30 m/rolă / 8 role/
carton / 18 carton/palet)

Colţar exterior prefabricat 
(se livrează doar pe bucăţi)

Bandă de etanşare NDS 
pentru perforaţii de cuie 
(10 m/rolă/ 12 role/
carton / 252 role/palet)

Adeziv rapid QSM pentru 
PVC (1 l/cutie - cca. 1 l /200 
m² / 6 cutii/carton / 60 carto-
ane/palet)

Bandă de etanşare pentru 
contraşipcă KKS (20 m/
rolă/ 3 role/carton / 54 
cartoane/palet)

Pastă adezivă NDM 
pentru cuie (1000 ml/
flacon - pentru cca. 50 ml 
contraşipci / 10 flacoane/
arton / 240 flacoane/palet)

QSM - flacon cu pensulă  
(se livrează numai separat)

ALTE INFORMAŢII
Informaţii suplimentare detaliate despre toată gama accesoriilor găsiţi pe pagina web 
www.creaton.com.ro

FOLII CREATON PENTRU ACOPERIŞ
PENTRU PROTECTIA ASTERELII 

Siguranţă şi funcţionalitate chiar şi la acoperişuri cu unghi de înclinare foarte redus -  
foliile noastre fac inutile izolaţiile exterioare scumpe montate sub acoperiş.

* cu banda de etansare pentru contrasipca KKS 20 ml/rola


