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Învelitoare germană 30 x 40 cm  Învelitoare tip buclă  20 x 20 cm, rotunjită  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Învelitoare tip romb 40 x 44 cm  Învelitoare tip fagure 20 x 20 cm, tăiată  
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Toate indicaţiile, informaţiile tehnice şi grafice corespund 

stabiului tehnic actual precum şi experienţelor. Utilizările 

descrise sunt exemplificative şi nu iau în considerare 

cazurile particulare. Detaliile şi oportunitatea în utilizarea 

fiecărui material se vor verifica pentru fiecare caz în parte. 

Răspunderea Eternit SA este exclusă. Această afirmaţie 
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Învelitoare cu şabloane ascuţite 40 x 40 cm  Învelitoare cubică 60 x 30 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Învelitoare dublă 32 x 60 cm  Învelitoare dublă suprapusă 40 x 40 cm 



 
 

DETALII TEHNICE PROIECTARE           GENERALITĂŢI 
 

Detalii tehnice 

Pentru planificarea şi construcţia unui acoperiş înclinat sau 
a unei învelitori pentru pereţii exteriori cu plăcile pentru 
acoperiş sau pentu faţade Eternit, trebuie respectate 
următoarele normative şi condiţii tehnice: 
 
Cele mai importante sunt: 

• Regulile de bază ale ZVDH* pentru acoperişuri, izolări şi 
învelitori pentru pereţii exteriori.  

• Reglementări de specialitate ale ZVDH* pentru învelitori 
de acoperiş cu plăci de fibrociment 

• Reglementări de specialitate ale ZVDH* pentru 
învelitorile pereţilor exteriori  

• Reglementări de specialitate ale ZVDH* cu privire la 
lucrările cu metal în construcţia acoperişului 

• Buletin tehnic al ZVDH* pentru subacoperişuri, astereli şi 
membrane 

• Buletin tehnic al ZVDH* pentru izonarea termică a 
acoperişurilor 

• Indicaţii ale ZVDH* cu privire la lemn şi plăci aglomerate 
din lemn.  

• Indicaţii ale ZVDH* cu privire la determinarea sarcinilor.  

• Indicaţii ale ZVDH* pentru termosisteme ventilate ale 
pereţilor exteriori.  

• DIN 1052 Plăci aglomerate din lemn 

• DIN 1055 Sacini acceptate ale construcţiilor: 
Sarcini proprii, sarcina determinată de vînt, 
sarcina determinată de zăpadă.  

• DIN 4102 Comportamentul la incendiu al 
materiilor prime şi materialelor utilizate în 
construcţii.  

• DIN 4108 Izolaţia termică în construcţii 

• DIN 4109 Izolaţia fonică în construcţii  

• DIN 18516 Termosisteme exterioare 
ventilate 

• DIN 68800 Protecţia lemnului  

• DIN EN 492 Plăci pentru acoperiş din 
fibrociment şi piesele aferente acestora 

• VOB/C DIN 18338 Lucrări de învelire si 
izolare a acoperişului 

• VOB/C DIN 18351 Lucrări la faţade 

• Acreditarea generală în construcţii Z56.425-
907 

Surse de referinţă : 
 
Reglementări de specialitate: 
Ed. Rudof Müller  
Stlberger Str. 76 
50993 Köln 
www.baufachmedien.de 
 
Normative DIN  
Ed. Beuth 
Burggrafenstrasse 6 
10787 Berlin 
 www.beuth,de 
 
 
 
 
*ZVDH – Asociaţia centrală a profesioniştilor în 
construcţia de acoperişuri 
 
 

 

 

 

Pante standard ale acoperişurilor  

Învelitoare germană                  ≥25º(46.6%) 
Format 25 x 25 cm                   ≥30º(57.7%) 
Învelitoare dublă                         ≥25º(46.6%) 
Format 20 x 40 cm, 30 x 30 cm ≥25º(46.6%) 
Învelitoare în romb                     ≥30º(57.7%) 
Învelitoare cu şablon ascuţit       ≥30º(57.7%) 

   Învelitoare verticală                 ≥30º(57.7%) 
     Pe şipci                                  ≥35º(70.0%) 
 
 

Panta standard a acoperişului este limita 
inferioară la care un acoperiş s-a dovedit în 
practică rezistent la acţiunea ploilor. O 
subdimensionare a pantei acoperişului 
determină necesitatea unor măsuri 
suplimentare pentru a asigura protecţia 
împotriva ploii. O subdimensionare cu mai mult 
de 10º a pantei acoperisului nu este posibilă 
nici măcar cu adoptarea de măsuri 
suplimentare de protecţie la ploaie  

Învelitoarea dublă suprapusă, învelitoarea tip 
fagure, învelitoarea buclată, cea cubică şi cea 
verticală pot fi executate numai la 
termosistemele pereţilor exteriori.  

 

Combinarea diverselor metale 

 

  ■Combinaţii de metale compatibile 

Diversele combinări de metale precum cuprul şi zincul 
determină aşa numita coroziune de contact . Aceasta 
reprezintă reacţia chimică sau electrochimică a unui 
metal care poate avea loc atât la 

 

contactul direct, cât şi în prezenţa lichidelor ca 
de exemplu apa.  
Având în vedere că durata de viaţă a 
materialelor de 

construcţie depinde foarte mult de rezistenţa la 
coroziune, se impune un plan anticoroziune 
excelent.  

Următorul tabel oferă informaţii în acest sens:   

   Al Pb Cu Zn InoxS St 

Aluminiu Al ■ ■  ■ ■ ■ 

Plumb Pb ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Cupru şi aliaje din 
cupru 

Cu  ■ ■  ■  

Zinc Zn ■ ■  ■ ■ ■ 

Oţel inxidabil InoxS ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Oţel zincat St ■ ■  ■ ■ ■ 

http://www.baufachmedien.de/
http://www.beuth,de/


 

DETALII TEHNICE PROIECTARE           GENERALITĂŢI 
 

Diferenţe între învelitoarea simplă şi cea dublă 

  

În cazul unei învelitori simple ca spre exemplu în cazul 
învelitorii germane, sau a învelitorii verticale, se pozează 
plăci de acoperiş cu suprapunere laterală şi pe înălţime. 
În zona suprapunerii laterale şi în zona suprapunerii pe 
înălţime, plăcile de acoperiş sunt dispuse dublu, iar în 
celelalte zone, simplu.  

Apa pluvială migratoare este dirijată peste marginea 
plăcii suprapuse în direcţia streşinii. Prin suprapunerea 
pe înălţime, apa pluvială este direcţionată pe placa de 
dedesubt.  
 

 

 

Învelitoarea dublă se realizează prin suprapunerea pe 
înălţime a fiecărei piese cu a doua piesă următoare într-
un pas prestabilit. Prin urmare, în zona suprapunerii pe 
înălţime, plăcile sunt dispuse în strat triplu iar în rest în 
strat dublu. Suprafaţa relativ mare de suprapunere pe 
înălţime neaccesibilă din punct de vedere vizual este 
condiţionată de faptul că în cazul învelitorii duble, plăcile 
nu se suprapun şi pe lateral  

În cazul învelitorii duble, apa pluvială migratoare cade 
fără nici o oprelişte în rosturile verticale. 
Din acest motiv, rosturile trebuie să fie suficient de 
bine acoperite pe înălţime.   
 

 

 

Sarcini acceptate  

Coform DIN 1055 Partea I 
Acoperiş 
Învelitoare simplă inclusiv şipci*                        0,25kN/m² 
Învelitoare dublă inclusiv şipci*                          0,38kN/m² 
Învelitoare germană inclusiv    
cofraj de 24mm şi folie                                       0,40kN/m² 
 

 
Faţade 
Învelitoare tip cub / verticală**      0,10kN/m² 
Învelitoare verticală/tip buclă/ 
tip fagure**                                     0,13kN/m² 
Învelitoare dublă**                         0,21kN/m² 

 
 
Învelitoare suprapusă /  
învelitoare germană                      0,16kN/m² 
**La dispunerea în cofraj se vor adăuga 0,1 0,10kN/m² 

*Fără astereală 

 

 

Accesibilitate  

La montarea şi mentenanţa acoperişurilor cu plăci de 
acoperis Eternit trebuie respectate normativele 
Asociaţiilor profesionale de experţi constructori.  

Acoperişurile cu plăci de acoperiş Eternit nu 
sunt accesibile la păşit în lipsa unor măsuri 
adecvate – spre exemplu scări sau schele 
speciale  

În cazul în care pe acoperiş există dispozitive care 
necesită reparaţii regulate precum instalaţii de 
energie solară sau de aerisire, se impune montarea 
unor sisteme speciale conform normativelor impuse 
de asociaţiile profesionale de experţi constructori.  

 

Date tehnice  

 Valoare Observaţii 

Clasificarea comportamentului in caz de incendiu A2 – s1, d0 (neinflamabil) Cf. DIN EN 13501-1 

Densitate medie materie primă ≥ 1,75g/cm³  

Grosime material 4mm 
5mm 

 
Numai la învelitoarea tip romb 

Moment minim îndoire Clasa A sau clasa B Cf. DIN EN 492 

Toleranţe de măsuri ± 3,0mm (Înălţime şi lăţime) 
-10%+ 25% (grosimea materialului) 

Cf DIN EN 492 
Cf DIN EN 492 

suprapunere 

suprapunere 



 

 DETALII TEHNICE PROIECTARE          VENTILAŢIE ŞI PROTECŢIE LA UMEZEALĂ 
 

Secţiuni de ventilaţie  

Acoperişurile construite cu plăci de acoperiş Eternit pot fi 
executate cu sau fără ventilaţia izolaţiei termice 

Secţiunile de ventilaţie la acoperişurile  cu 
termoizolaţie ventilată se vor determina în 
conformitate cu normativele Din 4108-3 
„Izolaţia termică în construcţii” 

 

 

 Secţiunea minimă de ventilaţie  Ex. pt. lungime căprior 8m Ex. pt. lungime căprior 8m 

Suprafaţă acoperiş  ≥2cm înălţime liberă 200 cm²/m 200 cm²/m 

Streaşină şi coamă ≥2‰ a suprafeţei înclinate aferente – min 200 cm²/m 200 cm²/m 260 cm²/m 

Coamă şi muchie ≥0,5‰ a suprafeţei înclinate aferente – min 50 cm²/m 50 cm²/m 130 cm²/m 
 

Înălţimea h a secţiunii libere de ventilaţie din suprafaţa 
acoperişului trebuie să aibă minim 2cm. Pentru spaţiul de 
ventilaţie dintre măsurile suplimentare de izolaţie şi 
învelitoarea acoperişului aceste dimensiuni nu sunt 
conforme cu normativele DIN 42108-3m dar în practică s-
au dovedit eficiente, astfel încât trebuie luate în 
considerare.  
Se vor lua în considerare în special secţiunile de 
ventilaţie de la streşini, coamele acoperişurilor în două 
ape şi a celor cu un versant care se caracterizează şi 
prin montarea unor grilaje de aerisire sau a altor profile 
asemănătoare.  
Deschiderile de ventilaţie se vor mări corespunzător în 
aceste cazuri.  

 
 
 
 

Secţiuni de ventilaţie la acoperiş în 2 ape 

 
 
 
 

Secţiuni de ventilaţie la acoperiş cu un versant 

 

Secţiuni de ventilaţie ale elementelor de ventilaţie din sortimentul de plăci pentru acoperiş Eternit  

Element de ventilaţie  
Ventilaţie pentru învelitoarea în romb 
Ventilaţie pentru învelitoarea germană 
Ventilaţie universală 
Ventilaţie pentru coamă şi muchie, bilaterală 

Secţiune de ventilaţie 
28 cm² 
36 cm² 
40 cm² 
40 cm² /m 

La elementele de ventilaţie de pe suprafaţa 
acoperişului nu trebuie exclusă intrarea zăpezii 
spulberate de vânt sau a picăturilor de ploaie sub 
acţiunea conjugată a mai multor factori de influenţă 
(de exemplu vânt puternic cu ploaie fină) 

 

La acoperişurile cu izolaţie termică se va monta o barieră 
antivapori suficient de bine dimensionată iar montarea 
elementelor de legătură şi de prindere se va executa 
etanş. 
Prin difuzie şi convecţie, la acoperişurile cu izolaţie 
termică nu este permisă formarea de condens în zona 
acoperişului.  
Se impune efectuarea unor calcule conform DIN 4108-3 
cu privire la difuzia vaporilor.  
Se poate renunţa însă la acest calcul dacă sunt 
îndeplinite simultan următoarele condiţii: 

• La acoperişurile cu izolaţie termică 
ventilată şi cu astereală ventilată 

• Respectarea cerinţelor minime cu privire 
la secţiunile de ventilaţie menţionate mai 
sus şi  

• Grosimea stratului difuzat de aer Sdi a 
materialelor dispuse sunb spaţiul ventilat 
trebuie să fie de min 2,0m 

• La acoperişurile cu izolaţie termică fără 
ventilaţie dar cu astereală ventilată  
 
Sde≤0,1m şi Sdi≥1,0m sau 
Sde≤0,3m şi Sdi≥2,0m sau 
Sde>0,1m şi Sdi≥ 6 x Sde 

• La acoperişurile cu izlaţie termică fără ventilaţie 
şi cu astereală fără ventilaţie Sdi≥100,0m 
 
 

 

 

 Ventilaţia termosistemelor la pereţii exteriori  

Şi la pereţii exteriori, umiditatea formată în urma 
condensului  se va combate printr-o ventilaţie 
corespunzătoare între perete şi izolaţie. Mai mult,  acest 
spaţiu de ventilaţie va servi şi la colectarea apei de ploaie 
intrată.  

Cerinţa de ventilaţie va fi astfel îndeplinită dacă 
termosistemul exterior va fi dispus la o distanţă 
de minim 20cm de peretele exterior. Distanţa ar 
putea fi redusă local pînă la 5mm prin 
elementele de structură.  

Pentru a menţine funcţionalitatea ventilaţiei, pe 
pereţii exteriori trebuie dispuse găuri de aerisire 
de min 50cm² pentru fiecare lungime de metru 
de perete.  
Reducerea secţiunii de exemplu prin grilaje de 
aerisiere trebuie luată în considerare. Aerisierea 
trebuie să aibe loc şi în spaţiile de penetrare.  

 



 

 

 
 

 

 

 
 

 

DETALII TEHNICE PROIECTARE               PROTECŢIE SUPLIMENTARĂ LA PLOAIE 
 

 

Izolaţie suplimentară  

Izolaţia suplimentară trebuie luată în considerare în etapa 
de proiectare şi execuţie dacă se vor avea în vedere 
situaţii speciale.  
Situaţiile speciale sunt : 

• Utilizarea podului ca spaţiu de locuit 
(construcţie cu izolaţie) 

• Condiţii climatice deosebite (spre exemplu 
situarea clădirii într-o zonă expusă 
intemperiilor, ploi şi zăpezi dese şi de 
durată) 

• Elemente de construcţie deosebite (mărime 
mare, lucarne, dolii) 

• Elemente deosebite de ordin local.  

 

 

Măsuri suplimentare de izolare la învelitori din plăci pentru acoperiş montate pe şipci  

Panta Cerinţe suplimentare la acoperiş Învelitoare dispusă pe cofraj 

deloc una două trei pantă Izolaţie suplimentară 

≥ panta 
standard 

-- membrană membrană Izolaţie suprapusă ≥ panta 
standard 

Izolaţie suprapusă 

≥ (panta 
standard -5º) 

Izolaţie 
lipită/sudată 

subacoperiş 
rezistent la ploaie 

subacoperiş 
rezistent la ploaie 

subacoperiş 
impermeabil 

≥ (panta 
standard -10º) 

subacoperiş 
impermeabil 

≥ (panta 
standard -10º) 

subacoperiş 
rezistent la ploaie 

subacoperiş 
impermeabil 

subacoperiş 
impermeabil 

subacoperiş 
impermeabil 

  

 
Măsurile descrise în tabel sunt măsuri minime obligatorii 

 

 

 

Membrana       Folie pentru acoperiş Eternit Rofatop 95/135 

 
 

Membrana se realizează din fâşii de folie 
prinse. Suprapunerea laterală şi pe înălţime 
se face la min 100mm. Contraşipcile se 
montează peste membrană. Membanele pot 
fi realizate ca şi construcţii ventilate . 

Fâşiile de folie trebuie să aibe capetele cam la 5cm 
înainte de linia coamei pentru a putea realiza o 
gaură de aerisire.  
La dispunerea prin îmbinare, grosimea la mijlocul 
îmbinării nu are voie să depăşească grosimea 
contraşipcilor,  

 

 

 

Izolaţie suprapusă cu folie     Folie pentru acoperiş Eternit Rofatop 95/135 

 

 

Învelitorile din plăci pentru acoperiş care sunt montate în 
cofraj cu izolaţie prealabilă îndeplinesc cerinţele unei izolaţii 
cu folie bituminoasă. În cazul în care se subapreciază panta 
standard la învelitorile cu cofraj, trebuie montată de regulă 
astereală impermeabilă.  

Dacă se subapreciază panta standard cu mai 
mult de 10º, nu se pot realiza învelitori de 
acoperiş cu plăci pentru acoperiş Eternit nici în 
cazul în care se adoptă măsuri suplimentare de 
izolaţie.  

Indicaţii cu privire la execuţia măsurilor 
suplimentare de izolaţie sunt cuprinse în buletinul 
tehnic pentru subacoperişuri, izolaţii şi mebrane 
dar şi în cele ce urmează.  

 În cazul în care folia se montează fără ventilaţie 
direct asupra izolaţiei, rezistenţa comună la 
difuzie trebuie să fie corelată cu această 
dispunere în straturi.  
Foliile pentru acoperiş Rofatop sunt ideale 
pentru acest tip de execuţie. Grosimea stratului 
de aer de difuzie (Valoarea Sd) are numai ca. 
0,02m . Pentru o execuţie corectă rezistentă la 
umezeală se impune montarea unei bariere 
antivapori cu Sd>2m 

Suprapunerile pe înălţime şi pe laterală au min. 
100mm. La pozarea pe căprior , suprapunerea 
se va realiza în zona şipcilor verticale. În parte 
superioară, unde este posbil ca suprafaţă, folia 
poate fi fixată cu cuie la o distanţă de ca 
100mm. 
Folia trebuie să fie perfect întinsă pe suprafaţă.  



 

 

 
 

 

 
  
 

 
  
 

DETALII TEHNICE PROIECTARE               PROTECŢIE SUPLIMENTARĂ LA PLOAIE 
 

Izolaţie suprapusă cu plăci      Plăci subacoperiş Eternit 

 

La utilizarea de plăci pentru subacoperiş 
Eternit se poate renunţa la ventilarea izolaţiei 
pe fondul unei rezistenţe reduse la difuzie şi în 
cazul unei corelări a dispunerii pe straturi a 
materialelor.  
Şi zona coamei poate fi închisă cu placă 
pentru subacoperiş, astfel că şi în acest caz 
izolaţia este protejată de zăpada spulberată de 
vânt şi de ploaie.  

Plăcile cu grosimea de 4mm se dispun cu 
suprapunere pe înălţime de min 100mm. 
Lateral, plăcile se lipesc pe căprior sub şipcile 
verticale cu bandă dublu adezivă Eternit.  

 

 

 

Izolaţie cu folie lipită    Folie pentru acoperiş Eternit Rofatop 135 fix/210fix 

 În cazul în care folia se montează fără 
ventilaţie direct asupra izolaţiei termice, 
trebuie realizată corelaţia dintre rezistenţa la 
difuzie a acesor materiale şi cerinţele 
construcţiei în straturi. 
Folia se pozează în formă suprapusă. 
Suprapunerile se vor închide impermeabil.  

Pentru aceste operaţiuni se vor utiliza benzi adezive 
adecvate sau alte materiale agreate de experţi.  
Şi în acest caz, foliile pentru acoperiş Eternit 
Rofatop sunt membranele adecvate.  

 

 

Izolaţie cu plăci lipite       Plăci subacoperiş Eternit 

 

Execuţia cu plăci lipite Eternit este posibilă şi 
se procedează ca şi în cazul, plăcilor 
suprapuse.  
 

Suplimentar suprapunerea pe înălţime se va 
etanşeiza prin lipirea cu o bandă cu lăţime de 
100mm (Banda dublu adezivă Eternit) .  

 

 

 

Subacoperiş rezistent la ploaie              Folie pentru acoperiş Eternit Rofatop 210fix 

 Subacoperişul rezistent la ploaie constă din 
fâşii de folie bituminoasă sau sintetică fixate 
pe o placă din lemn sau pe o placă din lemn 
aglomerat.  
Caracteristic pentru subacoperişul rezistent 
la ploaie este execuţia impermeabilă a 
suprafeţelor inclusiv a îmbinărilor,   

Eventuale penetrări, montarea unor piese şi 
racorduri se vor face avînd în vedere obiectivul de 
rezistenţă la ploaie. 
Contraşipcile nu intră în construcţia subacoperiului 
rezistent la ploaie.   

 

 

Subacoperiş rezistent la ploaie              Folie pentru acoperiş Eternit Rofatop 210fix 

 Subacoperişul rezistent la ploaie constă din 
fâşii de folie bituminoasă sau sintetică fixate 
pe o placă din lemn sau pe o placă din lemn 
aglomerat. Caracteristic pentru 

permeabilă a suprafeţelor. Eventuale penetrări, 
montarea unor piese şi racorduri se vor face avînd în 
vedere obuectivul de rezistenţă la ploaie. 
Contraşipcile intră în construcţia subacoperişului 



 
subacoperişul impermeabil este execuţia im- 
 

rezistent la ploaie.   

DETALII TEHNICE PROIECTARE           EXECUŢIA SUBACOPERIŞULUI (ASTERELII) 
 

Noţiuni generale  
 

Astereala pentru acoperişuri cu plăci se execută de 
regulă din lemn. În cazul în care plăcile de acoperiş sunt 
pozate  

pe şipci orizontale, la construcţie cu folii, izolaţii 
şi astereli, pe căprior se vor monta şipci verti- 

cale pentru a asigura ventilaţia învelitorii şi a permite 
dirijarea unei eventuale umidităţi. 

 

 

Noţiuni generale 

În sensul DIN 1052, cofrajele de lemn sunt piese de 
construcţie uniforme executate din scânduri sau bârne care  
suportă învelitoarea acoperişului şi alte sarcini.  
Cofrajele sunt realizae din lemn de clasă de sortare minimă 
S10 coform DIN 4074-1. 
În cazul în care dispunerea plăcilor de acoperiş Eternit se 
realizează în cofraje, grosimea minimă a scândurilor din 
care sunt realizate acestea este de min. 24mm. Pentru a 
evita balansarea cofrajului, se va evita montarea acestuia la 
o distanţă mai mare de 0,6m de căprior. La distanţe mai 
mari se vor monta cofraje de grosimi mai mari. La distanţe 
peste 1,0m se vor efectua calcule pentru montarea corectă.  
Lăţimea scândurilor va fi de min, 120mm. În zona coamei se 
vor poza minim 2 scânduri de lăţime maximă pe fiecare 
parte a acoperişului.  

La un raport Iw/d>30, marginile cofrajului care 
cad perpendicular pe suport se vor prinde de 
acesta prin nut şi feder sau alte mijloace 
convenţionale sau se va creşte grosimea 
cofrajului.  
Grosimea cofrajului se determină cu formula 
d=Iw/30. 
În cazuri excepţionale, pentru execuţia 
cofrajelor pot fi utilizate plăcile aglomerate din 
lemn. Grosimea plăcilor aglomerate din lemn va 
fi de min 22mm la montarea la o distanţă de 
pînă la 0,6m de căprior. La o distanţă mai mare 
se va creşte grosimea plăcilor aglomerate din 
lemn. Plăcile se vor proteja de intemperii 
imediat după montare.  

Pe cofraj se va monta o izolaţie din folie adecvată 
Cofrajul astfel izolat poate fi ventilt sau neventilat în 
partea inferioară – adică se poate dispune inclusiv 
direct pe izolaţia termică.  
În cazul în care cofrajul nu este ventilat, folia cu 
rezistenţa ei la difuzie trebuie corelată cu cerinţele 
dispunerii în straturi.  
În cazul în care se utilizează folie bituminoasă, 
cerinţa minimă este conformitatea cu DIN 
52143V13. Fâşiile de folie pot merge paralel cu 
streaşina sau pot fi acoperite de la streşină spre 
coamă.  

 

 

Şipci portante 

Distanţa de căprior 
cm 

Secţiune şipcă 
cm 

≤60 3/5 

≤80 4/6 

≥80  sunt necesare determinări 
statice 

  

Dimensiunile recomandate ale şipcilor portante 
în corelaţie cu distanţa faţă de căprior pot fi 
preluate din tabelul alăturat.  
La sarcini suplimentare determinate de 
greutatea proprie, vânt şi zăpadă  precum şi de 
cutume meşteşugăreşti locale pot fi necesare 

mai multe dimensiuni ale şipcilor portante. 
Şipcile portante vor corespunde normativelor DIN 
4074-1 „Sortarea coniferelor în funcţie de 
capacitatea portantă” unei clase de sortare 
minime S10.  

 

Contraşipci 

Dimensunea minimă a contraşipcilor este de 24mm. În 
funcţie de panta acoperişului, de lungimea căpriorilor şi de 
localizarea construcţiei, grosimea contraşipcilor poate fi 
diferită.  
Distanţa între izolaţia suplimentară şi izolaţia de bază 
serveşte la  

• Dirijarea sigură eventual prin învelitoare a umidităţii 
migratoare 

• Devierea picăturilor de condens de la 
marginea inferioară a plăcilor pentru 
acoperiş. 

• Ventilării învelitorii 

• Imbunătăţirea protejării de căldură pe timp 
de vară  

Lungime căprior Grosime contraşipcă 

≤8,0m ≥24mm 

≤8,0m ≥30mm 

>12,0m ≥40mm 

Grosimea recomandată a contraşipcilor în funcţie de  
de lungimea căpriorului.  

 

 

Îmbinări din lemn 

Fixarea contraşipcilor în conformitate cu normativele DIN 
1055 fără efectuarea unor calcule suplimentare trebuie 
realizată cu minim 3 cuie/metru.  La o grosime de 24mm a 
contraşipcilor, pot fi utilizate cuie de 3,0 x 60, iar pe un 
cofraj de 24mm, cuie de 3,0 x 70. 
 

Şipcile portante se vor monta de aşa natură 
încât două margini ale acestora să se sprijine 
fie pe căprior, fie pe contraşipci,  
Fiecare şipcă se va prinde de contraşipcă în 
punctul de intersectare cu subansamble de 
fixare conform tabelului alăturat.  

Dimensiunea cuielor la  
secţiunea şipcilor portante  

30/50 40/60 

3,0 x 70 3,0 x 80 
 

 



 
 

DETALII TEHNICE PROIECTARE           TERMOSISTEMELE PEREŢILOR EXTERIORI 
 

Noţiuni generale  
 

Temosistemele pentru pereţii exteriori cu schelet din lemn 
constau de regulă din următoarele elemente: 

• Învelitoare faţadă 

• Şipci portante sau cofraj din lemn 

• Contraşipci, şipci de bază sau intermediare respectiv 
distanţier metalic 

• Element de îmbinare 

• Element de fixare  

• Element de ancorare 

• Material izolator, fixare material izolator 
Pentru ancorarea scheletului în perete se vor 
utiliza dibluri agreate (combinaţii de dibluri cu 
şuruburi). Se vor avea în vedere normativele în 
vigoare.  

Ca schelet pentru fixarea plăcilor pentru faţade se 
utilizează leaţuri, scânduri sau bârne din lemn 
clasa de sortare S10 conform DIN 4074-1. 
Acestea se vor proteja conform DIN 68800 
„Protecţia lemnului în construcţii”.  
Cofrajele din şemn pot, iar cofrjele din plăci 
aglomerate din lemn trebuie să fie protejate de 
umiditatea externă prin aplicarea unei folii 
adecvate  

 
 

Construcţii standard  

 

 

 

Construcţii pentru grosimi mai mari ale izolaţiei 

                  
 

 

Îmbinări din lemn 

 
Pentru îmbinarea dintre şipcile portante şi contraşipci se vor 
utiliza elemente de îmbinare cf. DIN 1052-2 precum cuie 
speciale cu lungime profilată. Nu sunt acceptate cuie cu 
lungime netedă.  

La utilizarea de şuruburi şi clame se vor 
respecta normativele generale ale experţilor. 
Fixarea pe fiecare punct de intersecţie dintre 
şipcile portante şi contraşipci se va realiza cu 

La cofrajele din lemn se vor utiliza cel puţin 3 
elemente de prindere pentru scâduri cu lăţimea până 
la 200mm iar pentru scânduri cu lăţimea peste 
200mm se vor utiliza 3 elemente de prindere pentru 



 
cel puţin două elemente de prindere dispuse în 
diagonală.  

fiecare punct de îmbinare.  

 

DETALII TEHNICE PROIECTARE           FIXAREA PLĂCILOR PENTRU ACOPERIŞ 
 

 

Noţiuni generale  
 

Plăcile pentru acoperiş Eternit se fixează de regulă cu cuie. 
Plăcile de mari dimensiuni trebuie fixate suplimentar şi cu 
un alt subansamblu de fixare.  

Tipul şi numărul de puncte de fixare depinde de 
tipul de învelitoare, de dimensiunile plăcii şi de 
domeniul de utilizare (învelitoare pentru 
acoperiş sau învelitoare pentru faţadă).  

Detalii suplimentare sunt cuprinse în literatura 
de specialitate privind învelitorile de acoperiş cu 
plăci din fibrociment respectiv în literatura de 
specialitate privind termosistemele pentru faţade 
cu plăci din fibrociment. 

 

 

Elemente de fixare  

 
Fixarea plăcilor pentru acoperiş cu excepţia plăcilor finale 
se realizează prin prindere în cuie care trebuie să fie cel 
puţin zincate. Dacă astereala este din plăci aglomerate din 
lemn, se vor utiliza cuie din oţel inoxidabil. Cârligele plate 
utilizate trebuie să fie din oţel inoxidabil din clasa de oţel  A4 
sau din cupru.  
Cuiele din oţel inoxidabil sau din cupru trebuie să aibe 
lungimea cu asperităţi.  
Elementele de fixare vizibile cum ar fi cele utilizate în cazul 
plăcilor finale trebuie să fie din oţel inoxidabil sau din cupru. 
Lungimea cuielor trebuie să fie de minim 32mm.  

Este posibilă penetrarea asterelii (spre exemplu 
vârfuri de cuie vizibile) cu exepţia zonelor 
accesibile vizual.  
În acest sens se vor lua în considerare şi 
informaţiile cu privire la combinarea diverselor 
metale.  

    
Cârligele plate cu Ø3mm din oţel inoxidabil cu 
îndoire pentru prindere de 5mm 

                     
Cui de 28/35 din oţel zincat, oţel inoxidabil sau din 
cupru – ca element de fixare ascuns.  

           
Cuie speciale 23 / 37 din oţel inoxidabil, vopsite – ca 
element de prindere vizibil. Se  recomandă ca, 
pentru prinderea cuielor speciale să se utilizeze un 
ciocan sintetic.  

 

 

Ciocan pneumatic   

 

                

Ciocanul pneumatic RNC 50SW este un aparat 
eficient al tehnicii de fixare.  
Cele mai importante argumente penru utilizarea 
unui ciocan pneumatic sunt economia de timp 
şi de bani.  
Plăcile de acoperiş pot fi fixate mlt mai repede 
decât cu celelalte scule uzuale. La suprafeţe 
întinse, un muncitor dotat cu un ciocan 
pneumatic este mult mai rapid decât cel care 
prinde cuiele cu mâna.  

Distribuţia ciocanului şi a cuielor aferente se 
realizează prin firma  
 
ITW Sisteme de Fixare 
Str. Cark Zeiss 19 
30966 Hemmingen 
Telefon 051142040 
Fax 05114204206 
www.haubold-paslode.com 
 
 

 

 
 

Ciocan pneumatic  

 
Model RNC 50 SW  
Pornire Contact simplu 
Diametru sârmă 2,2 – 2,8mm 
Lungime cui : 25 – 30mm 

Presiune 7-8bar 
Consum aer la fiecare 6 bari per proces 
utilizare  0,8l 
Capacitate de stocare : 200 cuie 

Greutate gol : 1,8kg 
Lungime/lăţime/înălţime 234/130/301mm 

  
 

 



 
 

DETALII TEHNICE PROIECTARE           FIXAREA PLĂCILOR PENTRU ACOPERIŞ 
 

Indicaţii cu privire la ciocanul pneumatic  

 
Plăcile pentru acoperişuri şi faţade Eternit pot fi fixate rapid 
şi precis cu ciocanul pneumatic şi cuiele adecvate datorită 
găurilor ştanţate lateral. Dispozitivul de precizie montat pe 
ciocan permite utilizarea găurii prefabricate din plăcile 
pentru faţade şi acoperişuri Eternit.  
Si fixarea plăcilor pentru  faţade şi acoperişuri care nu 
dispun de găuri ştanţate este posibilă. În acest scop, cuiele 
pot fi prinse direct prin placă.  

Trebuie menţinută în permanenţă o distanţă de 
minim 2cm de marginea laterală a plăcii. Se va 
lucra cu grijă, astfel încât plăcile pentru faţade 
şi acoperişuri Eternit să nu fie deteriorate prin 
reglarea defectuoasă a ciocanului pneumatic.  
Înainte de montarea plăcilor trebuie asiguraţi 
parametrii optimi de funcţionare ai ciocanului. 
În acest sens se recomandă efectuarea unor 
fixări de testare a unor plăci pe suprafeţe din 
lemn  

Pe tot parcursul utilizării ciocanului se va verifica 
reglajul de adâncime la care sunt prinse cuiele şi 
se va asigura reglarea corectă a acesteia.  
Dacă e necesar, reglajele se vor face în aşa fel 
încât cuiele să nu iasă în afară pe plăcile pentru 
acoperişuri şi faţade Eternit.  
Trebuie menţionat că, datorită caracteristicilor 
diferite ale materialelor, la fiecare sesiune de 
utilizare a ciocanului pneumatic se vor face noi 
reglaje ale acetuia.  

 
 

 
 

 

Cuie pentru ciocanul pneumatic  

 

 
Cuie zincate 

Cuie inoxidabile 
cu asperităţi 

Cuie din cupru 
cu asperităţi 

Denumire RNC-E-25/35 fZn RNC-E-25/35 RF RNC-E-25/35 Ku 

Diametru floare cui ca. 7mm ca. 7mm ca. 7mm 

Diamtru lungime cui 2,5mm 2,5mm 2,5mm 

Lungime cui 35mm 35mm 35mm 

 

 
 

 

 

 



 
 

DETALII TEHNICE PROIECTARE       TIPURI DE ÎNVELIRE LA ACOPERIŞ ŞI FAŢADĂ 
 

Învelitoarea Dublă   
 

 

 
 
Panta standard a acoperişului ≥25% 
La formatul 30 x 30 cm şi 20 x 40cm ≥30% 
Panta minimă a acoperişului ≥15% 
La formatul 30 x 30 cm şi 20 x 40cm ≥20% 
 
Pozarea învelitorii duble se realizează pe şipci 
orizontale.  
Învelitoarea se dispune pe jumătate de placă 
cu un rost de 5mm. 
Plăcile pot să fie cu colţuri întregi sau să aibă 
colţurile retezate.  
Fixarea plăcilor de acoperiş se realizează cu 2 
cuie / placă. Pentru formatele 30 x 60cm si 40 x 
40cm este necesar câte un cârlig suplimentar / 
placă.  

 Exemplu format 30 x 60 cm cu colţuri întregi   

La învelitoarea dublă, pozarea streşinii se realizează cu 
plăci speciale pentru streşini. Înălţimea plăcii reiese din 
următoarea formulă: 
Înălţimea plăcii = Pasul de suprapunere + Suprapunerea pe 
înălţime. 
Plăcile pentru acoperiş se vor poza cu o distanţă de ≤5cm 
peste marginea exterioară a streşinii.  
Pentru ca plăcile dispuse în zona streşinii să aibă aceeaşi 
pantă ca şi restul plăcilor de acoperiş, se vor susţine cu un 
suport. Fixarea acestor plăci se va face cu minim 2 cuie.  
Pozarea aticurilor se face de la interior spre exterior: în 
acest sens, plăcile cu o lăţime <125mm sunt neacceptabile.  

Bucăţile de plăci se vor dispune în rânduri 
printre plăci. Totuşi, nu este permisă încălcarea 
reglulii de triplu strat. Distanţa pe care plăcile 
pot depăşi construcţia este de 4-6cm. Colţurile 
exterioare ale plăcilor pot fi retezate sau 
rotunjite. Fixarea plăcilor de acoperiş se face 
cu minim 3 cuie.  
Pozarea coamei se face cu piese speciale 
pentru coamă. Dacă învelirea se realizează pe 
şipci orizontale, se vor poza scânduri de coamă 
adecvate. Piesele care sunt dispuse în direcţia 
de bataie frecventă a vântului vor fi 
supraacoperite.   

Pentru ca plăcile de la coamă să aibă aceeaşi 
pantă este posibil ca acestea să fie fixate pe un 
suport. Piesele pentru coamă pot fi pozate cu 
suprapunere laterală simplă de minim 10cm sau 
cu suprapunere laterală dublă de minim 2cm.  
Piesele speciale pentru coamă se vor fixa cu 
minim 4 cuie în zona de suprapunere laterală.  
Plăcile finale se vor fixa în mod vizibil cu cuie din 
oţel inoxidabil şi nu au voie să fie poziţionate 
chiar pe muchie.  
 

 

 

 



 
 

DETALII TEHNICE PROIECTARE       TIPURI DE ÎNVELIRE LA ACOPERIŞ ŞI FAŢADĂ 
 

Învelitoarea Dublă   

 

 

 
 

 
Pentru a exemplifica 
diferenţa dintre o 
învelitoare dublă cu piese 
dreptunghiulare (30 x 
60cm şi 20 x 40cm ) şi 
piesele pătrate (30 x 30cm 
şi 40 x 40cm ) se va 
consulta alăturat imaginea 
dispunerii unor piese 
pătrate 40 x 40cm.  
  

 

  

 

 



 
 

DETALII TEHNICE PROIECTARE       TIPURI DE ÎNVELIRE LA ACOPERIŞ ŞI FAŢADĂ 
 

Învelitoarea Dublă 32 x 60 

 
 

 

 
 
Panta standard a acoperişului ≥25% 
Panta minimă a acoperişului ≥15% 
 
Pozarea învelitorii duble 32 x 60cm se 
realizează pe şipci orizontale.  
Plăcile de 32 x 6cm cu colţuri retezate pot fi 
dispuse prin rotirea cu 180º şi ca învelitoare cu 
colţuri întregi şi ca învelitoare cu colţuri 
retezate.  
Învelitoarea se dispune pe jumătate de placă 
cu un rost de 5mm.  
Fixarea plăcilor de acoperiş se realizează cu 1 
cârlig plat per placă. În zona de margine şi la 
colţuri, plăcile se vor fixa suplimentar cu câte 2 
cuie per placă.  
În zona eoliană IV sau la altitudini de peste 
830mNN sunt necesare suplimentar 2 cuie / 
placă.  

              Exemplu format 32 x 60 cm cu colţuri întregi 
 

La învelitoarea dublă, pozarea streşinii se realizează cu 
plăci speciale pentru streşini. Înălţimea plăcii reiese din 
următoarea formulă: 
Înălţimea plăcii = Pasul de suprapunere + Suprapunerea pe 
înălţime. 
Plăcile pentru acoperiş se vor poza cu o distanţă de ≤5cm 
peste marginea exterioară a streşinii.  
Pentru ca plăcile dispuse în zona streşinii să aibă aceeaşi 
pantă ca şi restul plăcilor de acoperiş, se vor susţine cu un 
suport. Fixarea acestor plăci se va face cu minim 2 cuie.  
Pozarea aticurilor se face de la interior spre exterior: în 
acest sens, plăcile cu o lăţime <125mm sunt neacceptabile.  

Bucăţile de plăci se vor dispune în rânduri 
printre plăci. Totuşi, nu este permisă încălcarea 
reglulii de triplu strat. Distanţa pe care plăcile 
pot depăşi construcţia este de 4-6cm. Colţurile 
exterioare ale plăcilor pot fi retezate sau 
rotunjite. Fixarea plăcilor de acoperiş se face 
cu minim 3 cuie.  
Pozarea coamei se face cu piese speciale 
pentru coamă. Dacă învelirea se realizează pe 
lipci orizontale, se vor poza scânduri de coamă 
adecvate. Piesele care sunt dispuse în direcţia 
de bataie frecventă a vântului vor fi 
supraacoperite.   

Pentru ca plăcile de la coamă să aibă aceeaşi 
pantă este posibil ca acestea să fie fixate pe un 
suport. Piesele pentru coamă pot fi pozate cu 
suprapunere laterală simplă de minim 10cm sau 
cu suprapunere laterală dublă de minim 2cm.  
Piesele speciale pentru coamă se vor fixa cu 
minim 4 cuie în zona de suprapunere laterală.  
Plăcile finale se vor fixa în mod vizibil cu cuie din 
oţel inoxidabil şi nu pot fie poziţionate chiar pe 
muchie.  
 

 



 

  

DETALII TEHNICE PROIECTARE       TIPURI DE ÎNVELIRE LA ACOPERIŞ ŞI FAŢADĂ 
 

Învelitoarea Orizontală  

 
 

 

 
 
Panta standard a acoperişului ≥30% 
Dispunere pe şipci ≥35% 
Panta minimă a acoperişului ≥20% 
La formatul 30 x 30 cm şi 20 x 40cm ≥20% 
 
Pozarea învelitorii verticale poate să fie 
realizată pe cofraj cu preziolaţie sau, în cazul 
pantelor  ≥35%, pe şipci.  
Învelirea se realizează cu plăci dreptunghiulare 
cu colţuri întregi dispuse transversal în direcţia 
opusă bătăii frecvente a vântului.  
Fixarea plăcilor de acoperiş se realizează cu 2 
cârlige plate per placă.  
 

         Exemplu format 60 x 30 cm cu colţuri acoperire dreptunghiulară 

 

La învelitoarea orizontală, pozarea streşinii se realizează cu 
prima piesă dispusă. Fixarea piesei se realizează ca şi în 
cazul plăcilor de acoperiş. 
Plăcile pentru acoperiş se vor poza cu o distanţă de ≤5cm 
peste marginea exterioară a streşinii.  
Pentru ca plăcile dispuse în zona streşinii să aibă aceeaşi 
pantă ca şi restul plăcilor de acoperiş, se vor susţine cu un 
suport.  
Pozarea aticurilor se face de la interior spre exterior. 
Distanţa pe care plăcile pot depăşi construcţia este de 4-
6cm. 

Colţurile exterioare ale plăcilor pot fi retezate 
sau rotunjite. Fixarea plăcilor de acoperiş se 
face cu minim 3 cuie.  
Plăcile de la final libere cu mai mult decât 
lăţimea unei jumătăţi de placă se vor fixa cu un 
cârlig suplimentar 
Pozarea coamei se face cu piese speciale 
pentru coamă. Direcţia de învelire a coamei va 
corespunde cu direcţia de învelire a 
acoperişului. Dacă învelirea se realizează pe 
şipci orizontale, se vor poza scânduri de coamă 
adecvate. Distanţa pe care plăcile pot depăşi 
construcţia este de 4-6cm 

Pentru ca plăcile de la coamă să aibă aceeaşi 
pantă este posibil ca acestea să fie fixate pe un 
suport, Piesele pentru coamă pot fi pozate cu 
suprapunere laterală simplă de minim 10cm sau 
cu suprapunere laterală dublă de minim 2cm.  
Piesele speciale pentru coamă se vor fixa cu 
minim 4 cuie în zona de suprapunere laterală.  
Plăcile finale se vor fixa în mod vizibil cu cuie din 
oţel inoxidabil şi nu au voie să fie poziţionate 
chiar pe muchie.  
 

 



 

 

DETALII TEHNICE PROIECTARE                  TIPURI DE ÎNVELIRE PENTRU FAŢADE 
 

Învelitoarea Cubică  
 

 

 
 
Dispunerea învelitorii cubice se realizează pe 
şipci verticale. 
Învelirea se realizează la un pas egal cu 
jumătate din dimensiunea plăcii şi cu un rost de 
5mm . 
Izolarea rostului se face cu bandă de 
etanşeizare din aluminiu. Această bandă se 
dispune cu partea închisă la culoare spre 
exterior şi trebuie să acopere şirul inferior de 
plăci.  
Din motivul pozării rosturilor, şipcile portante 
trebuie să fie mai late – minim 30/70cm 
Fixarea fiecări plăci se realizează cu două cuie 
în zona de suprapunere şi cu 3 cuie speciale 
inoxidabile în zona vizibilă.  
  
 

         Exemplu format 60 x 30 cm cu colţuri  

 

Zona inferioară a învelitorii peretelui exterior se realizează 
cu prima piesă a învelitorii.  
Fixarea acestei piese se realizează ca şi în cazul plăcilor în 
perete. Plăcile pentru se vor poza cu o distanţă de 2-5 cm 
peste marginea construcţiei.  
Pentru ca plăcile dispuse în zona inferioară să aibă aceeaşi 
pantă ca şi restul plăcilor, acestea se vor susţine cu un 
suport.  
 

Învelirea la colţurile clădirii se face de la interior 
spre exterior. Dacă învelitoarea depăşeşte 
colţurile clădirii, depăşirea trebuie să se 
realizeze cu minim 20mm peste latura deja 
acoperită. Fixarea la colţuri se realizează ca şi 
în zonele de suprafaţă.  
 

Zona superioară se acoperă de la interior spre 
exterior începând cu prima piesă a învelitorii . 
Fixarea se realizează ca şi în zonele de 
suprafaţă 
 



 

 

 

Format 
livrabil 

cm 

Suprapunere 
pe înălţime 

cm 

Greutate *** 
Kg/m³ 

Necesar material Distanţa 

Plăci faţade 
Buc /m² 

Cuie 
Buc /m² 

Cuie speciale 
Buc /m² 

:ipci 
m /m² 

Orizontală 
cm 

Verticală 
cm 

60 x 30 3,5 10,3 6,3 12,6 18,9 3,78 26,5 30,25 
 

*fără elementul de fixare şi fără astereală 
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Învelitoarea verticală  
 

 

 
 
Dispunerea învelitorii cubice se realizează pe 
şipci verticale. 
Învelirea se realizează la un pas egal cu 
jumătate din dimensiunea plăcii şi cu un rost de 
5mm . 
Izolarea rostului se face cu bandă de 
etanşeizare din aluminiu. Această bandă se 
dispune cu partea închisă la culoare spre 
exterior şi trebuie să acopere şirul inferior de 
plăci.  
Din motivul pozării rosturilor, şipcile portante 
trebuie să fie mai late – minim 30/70cm. Pentru 
fixare la mijlocul plăcii se pot utiliza şipci de 
minim 30/50 mm.  
Fixarea fiecări plăci se realizează cu două cuie 
în zona de suprapunere şi cu 3 cuie speciale 
inoxidabile în zona vizibilă.  
  
 

Exemplu format 60 x 30 cm cu colţuri 

Zona inferioară a învelitorii peretelui exterior se realizează 
cu prima piesă a învelitorii.  
Fixarea acestei piese se realizează ca şi în cazul plăcilor în 
perete. Plăcile pentru se vor poza cu o distanţă de 2-5 cm 
peste marginea construcţiei.  
Pentru ca plăcile dispuse în zona inferioară să aibă aceeaşi 
pantă ca şi restul plăcilor, acestea se vor susţine cu un 
suport.  
 

Învelirea la colţurile clădirii se face de la interior 
spre exterior. Dacă învelitoarea depăşeşte 
colţurile clădirii, depăşirea trebuie să se 
realizeze cu minim 20mm peste latura deja 
acoperită. Fixarea la colţuri se realizează ca şi 
în zonele de suprafaţă.  
 

Zona superioară se acoperă de la interior spre 
exterior începând cu prima piesă a învelitorii . 
Fixarea se realizează ca şi în zonele de 
suprafaţă 
 



 

 

Format 
livrabil 

cm 

Suprapunere 
pe înălţime 

cm 

Greutate *** 
Kg/m³ 

Necesar material Distanţa 

Plăci faţade 
Buc /m² 

Cuie 
Buc /m² 

Cuie speciale 
Buc /m² 

:ipci 
m /m² 

Orizontală 
cm 

Verticală 
cm 

60 x 30 3,5 10,3 6,3 12,6 18,9 3,78 26,5 60,5 

*fără elementul de fixare şi fără astereală 

 

 

 

 

 

DETALII TEHNICE PROIECTARE                        CLASIFICARA SUPRAFEŢELOR  
 

Clasificarea suprafeţelor de acoperit  
 

 

 
 
Înaintea dispunerii, suprafaţa care va fi 
acoperită se va împărţi pe zone şi se va 
măsura pentru planeitate.  
În funcţie de unghiul aticului se va măsura cel 
puţin fiecare al treilea rând. La învelitori cu 
dispunere de la interior spre exterior, împărţirea 
suprafeţei trebuie realizată începând cu 
mijlocul, pentru ca în toate zonele delimitate să 
încapă plăci identice şi să se formeze o 
imagine unitară.  

Din următorul tabel pot fi preluate suprafeţele de acoperire 
pentru tipurile de acoperire prezentate. În cazul în care 
suprafeţele necesare sunt mai mari decât cele prezentate, 
acestea pot fi determinate în baza formulei  

Se observă că pentru lăţimea plăcii se ia 
întotdeauna lăţimea orizontală. Prin urmare, 
spre exemplu în cazul unei învelitori tip fagure, 
mărimea luată în calcul va fi diagonala plăcii de 
acoperiş.  

 

 

(lăţimea plăcii x numărul de plăci)  + (Lăţimea rostului x (numărul de plăci pentru acoperiş - 1)) = Suprafaţa de acoperit  



 

 

 

 

 

 

 

INDICAŢII MONTARE                                           POZAREA TERMINAŢIILOR  
 

Streaşina 

 

Tip învelitoare Execuţie Observaţii 

Învelitoare germană Cu pas inclus  

Cu pas ascuţit  Sunt necesare piese speciale pentru coamă 

Învelitoare tip romb Cu plăci speciale tip suport Sunt necesare piese speciale pentru coamă 

Învelitoare cu şablon ascuţit Cu plăci speciale tip suport Sunt necesare piese speciale pentru coamă 

Învelitoare dublă Cu plăci speciale tip suport  

Învelitoare verticală Cu prima piesă  

 
  

 
În zona streşinii trebuie să ţină cont de modul 
de construcţie al streşinii şi de eventuale găuri 
de aerisiere necesare. Suporturile pentru 
jgheaburi trebuie lăsate în interiorul 
construcţiei.  
Pentru ca plăcile pentru acoperiş din zona 
streşinii să aibe aceeaşi pantă, ele trebuie 
ancorate cu un suport. La pozarea streşinii 



 

 

plăcile se vor dispune spre exteriorul 
construcţiei cu ≤5cm.  
Dacă sunt necesare piese speciale pentru 
streaşină, suprapunerea laterală va avea minim 
12cm. Pe înălţime, piesele speciale pentru 
streaşină se vor dispune ca şi cele de pe 
suprafaţa acoperişului. Fixarea se face cu 
minim 3 cuie / placă.  
La pozarea învelitorii pe şipci poate fi necesar 
un cofraj  pentru piesele speciale pentru 
streaşină‚ în special în zonele unde ninge des.  
 

 

 

 

 

 

 

 

INDICAŢII MONTARE                                           POZAREA TERMINAŢIILOR  
 

Coama acoperişului în două ape 

 

 
  

 
Independent de tipul de acoperire, coamele se 
acoperă ca piese separate. Acoperirea coamei 
trebuie să corespundă acoperirii pe înălţime a 
suprafeţei acoperite. Suprapunerea laterală a 
coamei trebuie mărită datorită fixării cu cuie 



 

 

necesare. 
Fixarea plăcilor se realizează în zona 
suprapunerii laterale cu minim 4 cuie / placă. 
Plăcile finale vor fi fixate vizibil cu cuie din oţel 
inoxidabil sau din cupru. Plăcile finale trebuie 
acoperite la o distanţă de minim 50cm faţă de 
muchie. 
La coama acoperişului în 2 ape, învelitoarea 
coamei din zona expusă vântului se va acoperi 
suplimentar. Plăcile vor suprapune cu 4-6 cm 
în zona superioară latura inferioară deja 
acoperită.  
Pentru ca plăcile pentru acoperiş din zona 
coamei să aibe aceeaşi pantă, ele trebuie 
ancorate cu un suport. 
În funcţie de pozarea coamei, pot fi utilizate şi 
ventilaţii bilaterale din metal.  Acestea vor fi 
fixate cu cuie pe astereală. 
Acoperirea se realizează începând cu braţul 
inferior al ventilaţiei Plăcile de acoperiş sunt 
împinse către margine. Zona superioară se 
închide cu elemente de prindere.  
Capetele coamei se închid cu o piesă specială 
de capăt. Aceasta se împinge între partea 
superioară şi cea inferioară a ventilaţiei şi se 
înşurubează etanş în astereală. 
Montajul ventilaţiei în linie poate să se 
realizeze  şi pe învelitoarea finalizată. Ventilaţia 
în linie se va prinde cu şuruburi în astereală. 
Suplimentar, în acest caz sunt necesare 
subansamble de prindere pentru astereală care 
de asemenea vor fi prinse în şuruburi.  
Coamele acoperişurilor în două ape pot fi 
acoperite şi cu piese de tablă sau, în cazul 
suprapunerii laterale a plăcilor, cu bucăţi 
stratificate. În cazul execuţiei cu piese de tablă, 
prinderea plăcilor de acoperiş de coamă poate 
fi realizată şi în zona superioară.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICAŢII MONTARE                                           POZAREA TERMINAŢIILOR  
 

Coama acoperişului cu versant unic  

 



 
 

 

 
 
La fel ca şi în cazul acoperişurilor în două ape, 
coamele acoperişurilor cu versant unic se 
acoperă ca piese separate, independent de 
tipul de acoperire.  Acoperirea coamei trebuie 
să corespundă acoperirii pe înălţime a 
suprafeţei acoperite. Suprapunerea laterală a 
coamei trebuie mărită datorită fixării cu cuie 
necesare. 
Fixarea plăcilor se realizează în zona 
suprapunerii laterale cu minim 4 cuie / placă. 
Plăcile finale vor fi fixate vizibil cu cuie din oţel 
inoxidabil sau din cupru. Plăcile finale trebuie 
acoperite la o distanţă de minim 50cm faţă de 
muchie. 
La coama acoperişului în 2 ape, învelitoarea 
coamei din zona expusă vântului se va acoperi 
suplimentar. Plăcile vor suprapune cu 4-6 cm 
în zona superioară latura inferioară deja 
acoperită.  
Pentru ca plăcile pentru acoperiş din zona 
coamei să aibe aceeaşi pantă, ele pot fi 
ancorate cu un suport, uneori acest lucru fiind 
chiar necesar. 
.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICAŢII MONTARE                                           POZAREA TERMINAŢIILOR  
 

Aticul 



 

 

Tip învelitoare Execuţie Observaţii 

Învelitoare germană loc pornire Ca si loc inclus Format 40 x 40 de la interior la exterior 

Învelitoare germană loc finalizare 
 

Ca si loc cu final dublu inclus  

Ca si loc final inclus  

Învelitoare tip romb Ca si loc de pornire   

Ca si loc inclus  

Învelitoare cu şablon ascuţit Ca si loc de pornire  

Învelitoare dublă Ca si loc de pornire  

Învelitoare verticală Ca si loc de pornire  

 

 

 

 
 
Suprapunerile pe înălţime şi lăţime în zona 
aticului trebuie să corespundă cu cele ale 
suprafeţei acoperite.  
La pozarea aticului, plăcile pentru acoperiş 
trebuie să acopere restul construcţiei pe o 
suprafaţă de 4-6cm. Alternativ, astfel de 
construcţii pot fi executate şi fără depăşirea 
marginilor aticului,  
Fixarea plăcilor se realizează în zona 
suprapunerii laterale cu minim 3 cuie / placă. 
Colţurile exterioare trebuie să prezinte o formă 
care să respingă apa – prin colţuri retezate sau 
rotunjite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acoperirea minimă pentru racordul metalic este 
de 10 cm în cazul învelitorilor cu plăci pentru 
acoperiş Eternit.  
. 
.  
 

 

 

INDICAŢII MONTARE                                                           PIESE MONTAJ  
 



 

Noţiuni generale  

 
Cârlige de siguranţă, parazăpezi şi stâlpi de prindere trebuie 
cuprinse pe suprafaţa acoperişului utilizând elementele de 
tablă. Cârligele trebuie adecvate scopului de utilizare şi, 
după caz, corelate cu normativele. Suprapunerile plăcilor de 
acoperiş pe tablele suport trebuie să corespundă cu 
suprapunerea pe suprafaţa acoperită.  
Piesele montate nu se vor deteriora la încărcarea învelitorii.  

În cazul în care piesele montate exercită o 
sarcină prea mare asupra plăcilor de acoperiş, 
este necesară montarea unor distribuitoare de 
sarcini. La montarea parazăpezilor se va avea 
în vedere că acestea trebuie să se finalizeze pe 
şipcile de sub plăci.  
Specificaţiile impuse de producătorii de piese 
montate vor fi respectate cu stricteţe. De 
asemenea, vor fi utilizate materialele de fixare 
adecvate   

La montarea cârligelor de siguranţă se vor 
respecta prevederile şi regulamentele experţilor 
în construcţii.  
Imaginile următoare prezintă exemple şi nu 
înlocuiesc specificaţiile tehnice de montare ale 
producătorilor.  
Este exclusă răspunderea Eternit SA,  

 

 

 Cârlige de siguranţă pentru acoperiş  

 
Cârligele de siguranţă oentru acoperiş şe folosesc la 
prinderea scărilor, a schelelor sau la prinderea 
elementelor de prindere. Ordonarea cârligelor de 
siguranţă pe suprafaţa acoperişului se va face conform 
prevederilor DIN 4426  

• Rândul superior ≤1,00m sub coamă 

• Rândul inferior ≤1,50m deasupra streşinii 

• Rândurile intermediare ≤5,00m distanţă de rândul 
de deasupra 

• Distanţă orizontală (laterală) ≤2,00m 
În funcţie de specificaţiile producătorului, poate fi 
necesară montarea de scânduri sau şipci suplimentare   

 
 

Suporţi pentru parazăpezi  

 
 Pentru montarea parazăpezilor se vor respecta prevederile 
naţionale legale în vigoare precum şi regulamente specifice 
ale fiecărei comune. Se pot monta suporţi pentru grilaje 
pentru prins zăpada, pentru ţevi şi grinzi. Distanţa dintre 
aceşti suporţi este în funcţie de nivelul de zăpadă aşteptat, 
dar şi de specificaţiile producătorului.  
Pentru parazăpezi poate fi necesară montarea de scânduri 
sau şipci suplimentare 

 

 
 
 

 

Opritoarele de zăpadă 

 
În zonele cu ninsori abundente este recomandat un sistem 
suplimentar de prindere a zăpezii prin montarea de 
opritoare de zăpadă pe suprafaţa acoperişului pentru a evita 
alunecarea zăpezii adunate şi a gheţii.  

Şi la anumite construcţii ale acoperişului (de 
exemplu mansarde sau căpriori lungi) acest 
lucru poate fi necesar 
Prin montarea de opritoare de zăpadă se 
obţine şi o topire uniformă a zăpezii de pe  

acoperiş şi se evită o posibilă alunecare a unei 
mase mari de zăpadă sau gheaţă periculoase 
pentru oameni şi animale. 

 

 

 

INDICAŢII MONTARE                                                                        COLŢURI  
 



 

Colţurile externe ale clădirii 

 
Acoperirea colţurilor externe ale clădirii poate fi realizată 
prin suprapunere, prin piese stratificate din metal sau prin 
profile adecvate.  
Învelirea la colţurile externe poate fi realizată de la interior 
spre exterior sau cu piese aplicate. La învelitoarea dublă şi 
la învelitoarea dublă suprapusă nu sunt acceptate lăţimi ale 
plăcilor mai mici de 10cm.  
La învelitoarea germană colţurile se vor înveli ca loc de 
pornire sau de finalizare inclus .   

La acoperirea colţurilor exterioare cu 
suprapunere, aceasta trebuie să depăşească 
suprafaţa deja învelită cu min. 2cm. 
Suprapunerea laterală şi pe înălţime în locurile 
de plecare, în locurile incluse sau de finalizare 
trebuie să corespundă acoperirii restului 
suprafeţei acoperite. 
Dacă colţurile externe se execută cu piese din 
metal stratificat, liniile exterioare ale pieselor 
trebuie să se prindă în colţurile clădirii 

Plăcile de faţadă se vor dispune sprijinit pe 
piesele stratifcate din metal. Înălţimea pieselor 
din metal trebuie să corespundă înălţimii plăcilor 
de faţadă. Piesele din metal se vor fixa în partea 
superioară: ele nu au voie să fie vizibile în 
partea inferioară a plăcilor.  
Plăcile de faţadă de la colţurile clădirilor vor fi 
fixate cu minim 3 cuie. Minim încă un 
subansamblu de fixare este necesar la clădiri 
mai înalte de 20m.  

 

 

 

 

Colţurile interioare ale clădirii 

 
Realizarea colţurilor externe ale clădirii poate fi prin piese 
stratificate din metal, prin profile adecvate sau prin plăci de 
faţade adecvate.  
Învelirea la colţurile externe poate fi realizată de la interior 
spre exterior sau cu piese aplicate. La învelitoarea dublă şi 
la învelitoarea dublă suprapusă nu sunt acceptate lăţimi ale 
plăcilor mai mici de 10cm.  
La învelitoarea gemană colţurile se vor înveli ca loc de 
pornire sau de finalizarea inclus .   

La acoperirea colţurilor exterioare cu 
suprapunere, aceasta trebuie să depăşească 
suprafaţa deja învelită cu min. 2cm. 
Suprapunerea laterală şi pe înălţime în locurile 
de plecare, în locurile incluse sau de finalizare 
trebuie să corespundă acoperirii restului 
suprafeţei acoperite. 
Dacă colţurile externe se execută cu piese din 
metal stratificat , liniile exterioare ale pieselor 
trebuie să se prindă în colţurile clădirii. 

Plăcile de faţadă se vor dispune sprijinit pe 
piesele stratifcate din metal. Înălţimea pieselor 
din metal trebuie să corespundă înălţimii plăcilor 
de faţadă. Piesele din metal se vor fixa în partea 
superioară: ele nu au voie să fie vizibile în 
partea inferioară a plăcilor.  
Plăcile de faţadă de la colţurile clădirilor vor fi 
fixate cu minim 3 cuie. Minim încă un 
subansamblu de fixare este necesar la clădiri 
mai înalte de 20m.  
Colţurile vizibile ale plăcilor pentru faţadă trebuie 
retezate sau rotunjite.   

   

 

 

 

 

 

INDICAŢII MONTARE                                                                         FINISAJE  



 

 

Finisajul părţii inferioare 

 
Execuţia părţii inferioare a învelitorii pereţilor exteriori se va 
face luând în considerare găurile de aerisire necesare. Se va 
avea în vedere o distanţă suficientă între marginea inferioară 
a clădirii şi sol.  
 
 

La utilizarea de profile de picurare ca finisaj inferior 
pentru învelitoarea peretelui, plăcile nu au voie să se 
sprijine pe profil. În cazul în care nu este montat un 
astfel de profil, plăcile trebuie poziţionate deasupra 
marginii fundaţiei.  

Pentru a evita pătrunderea animalelor 
mici, ar trebui montate grilaje de aerisire 
din aluminiu. Acestea nu au voie să 
îngusteze secţiunea de aerisire. Pentru 
ca plăcile de faţade să aibă aceeaşi 
pantă în partea inferioară ca şi pe 
suprafaţa peretelui, se va monta un 
suport  

 

În cazul învelitorii germane, a învelitorii 
cu şablon ascuţit, a învelitorii tip fagure 
şi a învelitorii tip buclă poate fi montată 
o învelitoare separată în partea 
inferioară. În acest caz, sensul de 
acoperire poate fi şi invers sensului de 
acoperire al pereţeilor externi.  

 

 

Finisajul părţii superioare 

Partea superioară a unei învelitori a peretelui exterior poate 
să fie suprapusă de o altă piesă sau se poate finaliza cu un 
dispozitiv tip capac. În cazul în care partea superioară este 
suprapusă de alte piese, nu sunt necesare măsuri 
suplimentare.   

În cazul în care partea superioară nu este 
suprapusă de altă piesă, este necesară o 
închidere tip capac. În acest sens ar fi potivite 
glafurile sau plăcile unghiulare 

Execuţia finisajului în partea superioară trebuie 
să aibă în vedere şi găurile de aerisire necesare. 
Se va acorda atenţie distanţei între marginea 
superioară a învelitorii peretelui şi piesa 
suprapusă. Pentru a evita pătrunderea 
animalelor mici, ar trebui montate grilaje de 
aerisire din aluminiu. Acestea nu au voie să 
îngusteze secţiunea de aerisire. Pentru ca 
plăcile de faţade să aibă aceeaşi pantă în partea 
inferioară ca şi pe suprafaţa peretelui, se va 
monta un suport 

 Partea superioară poate fi executată ca şi capac 
sau cu piese suprapuse. La executarea cu piese 
suprapuse, plăcile se vor suprapune lateral 
simplu pe o distanţă de minim 4 cm. În cazul în 
care pentru piesa suprapusă sunt folosite plăci 
>20 x 20 cm cu formă arcuită, suprapunerea 
laterală trebuie să fie de minim 9cm.  
Fixarea plăcilor de faţadă este similară ca şi în 
cazul învelirii de suprafaţă. În cazul suprapunerii 
unei piese, fiecare placă trebuie fixată cu minim 
3 cuie. 
Dup caz poate fi necesară montarea unui suport 
pentru a obţine aceeaşi pantă ca şi în cazul 
suprafeţelor pereţilor.   

 

 

INDICAŢII MONTARE                                                                         FORMATE  
 

Clasificarea formatelor 



 

 
La marginile acoperişurilor şi pereţilor se folosesc plăci ca şi 
accesorii. 

Următorul tabel prezintă utilizarea posibilă a 
diverselor formate 
 

 

 

  

 

 

 

 

INDICAŢII MONTARE                                                                 GENERALITĂŢI 
 

Prelucrarea plăcilor pentru acoperiş  



 

 
Găurirea şi debitarea  
De regulă plăcile pentru acoperiş Eternit sunt prevăzute cu 
găuri pentru fixare pentru realizarea suprapunerilor 
necesare.  
Găuri suplimentare pot fi executate cu un utilaj special de  
 

 
ştanţare, dar şi cu bormaşina fără percuţie , cu 
burghie normale. Diametrul burghiului trebuie 
să fie între 3,5mm şi 4,5mm. Debitarea se face 
cu o foarfecă specială pentru fibrociment sau  

 
cu foarfeca normală.  
Se va evita depunerea prafului produs în urma 
găuririi sau debitării pe suprafeţele pereţilor sau 
ale acoperişului.  

 
 

 Livrarea şi stocarea   
Livrarea   
De regulă plăcile pentru acoperiş Eternit sunt livrate în 
pachete de 400 până la 2.400 de bucăţi dispuse pe paleţi. 
Plăcile sunt ambalate în pachete de câte 15,15 sau 20 de 
bucăţi. 

Stocarea 
Piesele se stochează pe o platformă dreaptă şi 
pot fi dispuse pe înălţime în stive de până la 
1,0m. Stivele se vor păstra în mediu uscat chiar 
dacă sunt acoperite cu folie.  
 

 
Dacă se observă deteriorarea paletului, se va 
menşine ambalajul penrtru e evita deteriorarea 
plăcilor.  

 

Timpi de montare    

 
Datele de baza în determinarea timpilor alăturaţi sunt: un 
grad normal de dificultate şi condiţii de construcţie normale 
Trebuie luate în considerare şi deteriorările la fiecare 
obiect în parte, deteriorări care pot să apară în urma 
transportului pe rute lungi sau a stocării neadecvate şi care 
pot da naştere la litigii.    

Stocarea 
Lucrările pregătitoare pentru montaj vor fi luate 
în calcul separat.  

 
Valorile prezentate sunt orientative şi trebuie 
adaptate specificului construcţiei şi consumului 
real.   

 

Execuţie  Minute 

Învelitoare germană 40 x40 cm acoperit cu secţiune arc 20 min / m² 

 
 
 

30 x40 cm acoperit cu secţiune arc 27 min / m² 

 30 x30 cm acoperit cu secţiune arc 35 min / m² 

 25 x25 cm acoperit cu secţiune arc 45 min / m² 

 20 x20 cm acoperit cu secţiune arc 45 min / m² 

 Învelitoarea inferioară montată încorporat la formatul 30x 30cm 18 min / m 

 Învelitoarea inferioară montată în unghi ascuţit la formatul 30x 30cm 15 min / m 

 Învelitoarea aticului montată încorporat la formatul 30x 30cm 20 min / m 

Învelitoare tip romb Acoperire 40 x 44 cm  17 min / m² 

 Construcţie învelitoare inferioară 8 min / m 

 Construcţie învelitoare atic 8 min / m 

Învelitoare cu şablon ascuţit Acoperire 40 x 44 cm 20 min / m² 

 Construcţie învelitoare inferioară 10 min / m 

 Construcţie învelitoare atic 10 min / m 

Învelitoare dublă Acoperire 32 x 60 cm  18 min / m² 

 Acoperire 32 x 45 cm 22 min / m² 

 Acoperire 30 x 60 cm 22 min / m² 

 Acoperire 20 x 40 cm 40 min / m² 

 Acoperire 40 x 40 cm 23 min / m² 

 Acoperire 30 x 30 cm 38 min / m² 

 Construcţie învelitoare inferioară la format 32 x 60 cm 8 min / m 

 Construcţie învelitoare atic la format 32 x 60 cm 9 min / m 

Învelitoare orizontală Acoperire 60 x 30cm  20 min / m² 

 Acoperire 40 x 20cm 24 min / m² 

 Acoperire 30 x 20cm 28 min / m² 

 Construcţie învelitoare atic la format 60 x 30 cm 12 min / m 

Învelitoare tip buclă Acoperire 30 x 30cm 25 min / m² 

 Acoperire 20 x 20cm 45 min / m² 

Învelitoare tip fagure Acoperire 30 x 30cm 26 min / m² 

 Acoperire 20 x 20cm 45 min / m² 

Învelitoare cubică / vertical Acoperire 60 x 30cm 12 min / m² 

Învelitoare pentru coamă Învelire coamă cu format 20 x 40 cm 15 min / m² 

 

DETALII STANDARD                                                                                STREAŞINĂ 

 

Streaşina  

 



 

 
 

 
01 Plăci de acpoeriş Eternit – Învelitoare germană 
02 Folie pentru acoperiş Eternit Rofatop 135/ fix / 210 fix 
03 Cofraj 
04 Căprior 
05 Bandă acoperit 
06 Izolaţie termică 
07 Bariera antivapori dispusă etanş inclusiv racorduri şi capete 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETALII STANDARD                                                                                STREAŞINĂ 

 

Pozarea streşinii pe şipci 



 

  

 

 

01 Plăci de acoperiş Eternit – Învelitoare tip romb 

02 Şipci portante 

03 Contraşipci 

04 Folie pentru acoperiş Eternit Rofatop 95/135 

05 Cofraj 

06 Căprior 

07 Bulca coamei 

08 Profil ventilaţie 

09 Izolaţie termică 

10 Bariera antivapori dispusă etanş inclusiv racorduri şi capete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETALII STANDARD                                                                                             ATIC 

 



 

Aticul 

 

                            
 

 

01 Plăci de acoperiş Eternit – Învelitoare germană 

02 Folie pentru acoperiş Eternit Rofatop 135/ fix / 210 fix 

03 Cofraj 

04 Căprior 

05 Şorţ de tablă 

06 Plăci pentru acoperiş Eternit inclusiv astereală 

07 Bandă de ventilaţie 

08 Izolaţie termică 

09 Bariera antivapori dispusă etanş inclusiv racorduri şi capete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETALII STANDARD                                                                                             ATIC 



 

 

Aticul 

 

                                
 

 

 

01 Plăci de acoperiş Eternit – Învelitoare dublă 

02 Şipci portante 

03 Contraşipci 

04 Căprior 

05 Folie pentru acoperiş Eternit Rofatop 95/135 

05 Căprior 

06 Plăci pentru acoperiş Eternit inclusiv astereală 

07 Bandă de ventilaţie 

08 Izolaţie termică 

09 Bariera antivapori dispusă etanş inclusiv racorduri şi capete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETALII STANDARD                                                                                      COAMA 

 



 

Coama  

 

 

 

 

                    
 

 
01 Plăci de acoperiş Eternit – Învelitoare germană 

02 Folie pentru acoperiş Eternit Rofatop 135/ fix / 210 fix 

03 Cofraj 

04 Căprior 

05 Penele coamei 

06 Plăci pentru acoperiş Eternit inclusiv astereală 

07 Izolaţia ternică  

08 Bariera antivapori dispusă etanş inclusiv racorduri şi capete 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

DETALII STANDARD                                                                                      COAMA 

 



 

Coama cu ventilaţie 

 

 

 

                
 

01 Plăci de acoperiş Eternit – Învelitoare tip romb 

02 Şipci portante 

03 Contraşipci 

04 Căprior 

05 Folie pentru acoperiş Eternit Rofatop 95/135 

05 Piese pentru coamă 

06 Preacoperire 

07 Scândurile coamei 

08 Suport întărire lemn coamă 

09 Profil ventilaţie  

10 Căprior 

11 Penele coamei 

12 Izolaţia termică 

13 Bariera antivapori dispusă etanş inclusiv racorduri şi capete 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

DETALII STANDARD                          COAMA ACOPERIŞULUI CU VERSANT UNIC 

 

Coama acoperişului cu versant unic 

 

                           
 

 
01 Plăci de acooeriş Eternit – Învelitoare germană 

02 Folie pentru acoperiş Eternit Rofatop 135/ fix / 210 fix 

03 Cofraj 

04 Căprior/ Izolaţie termică 

05 Bandă aerisire 

06 Bandă acoperit 

07 Bariera antivapori dispusă etanş inclusiv racorduri şi capete  

08 Tablă picurare 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

DETALII STANDARD                                                          PRINDEREA LA PERETE 

 

Fixarea la perete în zona coamei 

 

                             
 

 

 
01 Plăci de acoperiş Eternit – Învelitoare tip romb 

02 Aerisire 

03 Şipci portante 

04 Contraşipci 

05 Folie pentru acoperiş Eternit 95/135 

06 Căpriori / Izolaţie termică 

07 Tablă pentru prindere 

08 Profil ventilaţie 

09 Bariera antivapori dispusă etanş inclusiv racorduri şi capete  

 

 
 

 

 

 



 

DETALII STANDARD                                                                  COLŢUL EXTERIOR  
 

Colţul exterior al clădirii 

 

 

                                      
 

01 Plăci de acoperiş Eternit – Învelitoare tip fagure 

02 Şipci portante 

03 Contraşipci 

04 Izolaţie termică / şipci primare 

05 Corniere 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DETALII STANDARD                                                                  COLŢUL INTERIOR  
 

Colţul interior al clădirii 

 

 

 

     
 

01 Plăci de acoperiş Eternit – Învelitoare tip fagure 

02 Şipci portante 

03 Contraşipci 

04 Corniere 

05 Izolaţie termică / şipci primare 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DETALII STANDARD                                                     PRINDEREA LA FERESTRE  
 

Prinderea la ferestre 

 

    
01 Plăci de acoperiş Eternit – Învelitoare tip fagure 

02 Cofraj 

03 Contraşipci 

04 Şipci primare 

05 Izolaţie termică  

06 Profil aerisire 

07 Straturi subacoperiş Eternit  

08 Profil capăt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DETALII STANDARD                                                     PRINDEREA LA FERESTRE  
 

Prinderea la ferestre 

 

 

     
 

01 Plăci de acoperiş Eternit – Învelitoare tip fagure 

02 Şipci portante 

03 Contraşipci 

04 Izolaţie termică / Şipci primare 

06 Straturi subacoperiş Eternit  

07 Profil capăt 

 

 
 

 

 

 

 
 


