
România, Rm.Vâlcea, Stolniceni, str.Uzinei nr.63, jud.Vâlcea 
EUID  ROONRC J38/410/2008, CUI/cod TVA  RO23630951 
IBAN RO18 RNCB 0263 1132 0606 0001 B.C.R. suc Vâlcea 
Capital  social  2.000.200  RON,  Tel/fax: + 40  250  77 30 30  

   
           
 

  Panouri termoizolante      ◊        Tabla cutata autoportanta H53 H83 H135 H153          ◊         Profile zincate  Z C U ∑   
office@topanel.ro      ◊      www.topanel.ro 

 
INSTRUCTIUNI  

- TABLA CUTATA AUTOPORTANTĂ - 
 
TRANSPORT, DESCARCARE SI MANIPULARE 
Foile de tabla cutata autoportantă sunt stivuite una peste alta cu fața în sus (face up) permițându-se și balotarea foliilor de lungime 
diferită în același palet 
Se recomandă transportarea foilor într-un vehicul acoperit cu o lungime adecvată a spațiului de încărcare în funcție de lungimea 
pachetelor. 
Este necesară atașarea curelelor în jurul pachetelor în scopul prevenirii deplasării lor în spațiul de încărcare pe durata transportului.  
Pachetele pot fi descărcate cu o macara și/sau cu un stivuitor (până la lungimea de 6 m) sau manual.  
In transportul manual, pentru menținerea formei, foile de tabla cutata autoportantă cu lungime mare vor 
fi ridicate din lateral și vor fi transportate pe cant, altfel ele pot suferi deformări în zonele de 
ambutisare, acestea afectând montajul. La manipularea individuala  a foilor de tabla cutata cu lungimi 
mari,   evitați  ridicarea acestora  de la  margini și apariția frecărilor  între ele.   
Folosiți  mereu mânuși şi haine  de protecție asigurând o grijă deosebită muchiilor ascuțite şi colturilor.  
Nu staționați sub foile de tabla cutata care sunt manevrate. Înainte de ridicare verificați fixarea şi 
poziția corectă a chingilor de ancorare precum și capacitatea lor de a susține greutatea   pachetului.   
Evitați   manevrarea   foilor de tabla cutata pe   perioade   cu   vânt   puternic. 
 
DEPOZITARE 
Depozitarea pe lunga durata se face in spatii acoperite, ferite de umiditate, bine ventilate cu suprafața 
plana si ușor inclinata pentru a permite eliminarea apei/umidității. 
Se interzice depozitarea in spatii cu umiditate ridicata sau medii nocive sau corozive. 
Pachetele cu foi de tabla cutata pot fi stocate temporar la exterior , dar nu mai mult de 30 de zile. 
Se vor respecta următoarele: 
a) stivuirea lor cu o înclinare ușoară ≈5%) pentru a evita acumularea apei de ploaie pe suprafața lor 
b) depozitarea lor în așa fel încât să fie protejate de intemperii 
c) amplasarea pe sol, în funcție de greutatea pachetului, pe palete din lemn sau de polistiren (la minim 1m), astfel încât să permită 

deplasarea lor cu ajutorul hamurilor sau al stivuitoarelor 
d)   foile de tabla cutata vor fi acoperite cu pânze (folii) de protecție, asigurând in același timp o ventilație suficienta 
e)    umiditatea (condens) trebuie verificată și îndepărtată în mod regulat. 
f)     in cazul în care perioada de depozitare depășește 15 de zile, între foile de tabla cutata trebuie introduse șipci.  
g)   este necesară păstrarea unei distanțe între pachete 
Pentru a beneficia de garanție este necesar să se asambleze foile de tabla cutata într-un interval  de180 de zile de la data fabricării 
lor. 
 
INTERVENTII ASUPRA PRODUSELOR /TAIEREA PRODUSELOR 
Foile de tabla cutata autoportantă sunt livrate la lungimile specificate in comanda/contract.  
Dar dacă totuși, mai sunt necesare modificări, recomandăm a se folosi o mașină de ștanțat, freza 
manuala (nibler), sau eventual foarfeci pentru tablă (ghilotina) sau ferăstrău cu dinți fini. 
Pentru efectuarea tăierii sunt necesare cel puțin două persoane: una pentru a tăia şi cealaltă pentru a 
reține şi supraveghea materialul. Tăierea materialelor poate fi efectuată și după montarea lor în poziție 
finală pe scheletul clădirii. În acest caz trebuie verificat că fixarea lor este suficientă pentru a împiedica 
vibrarea materialelor pe durata tăierii lor. 
Este interzisa tăierea foilor de tabla cutata autoportantă cu flex, polizor sau alte dispozitive care 
determina supraîncălzirea locala a tablei. Utilizarea acestora duce automat la anularea garanției produsului.  Foile de tabla cutata se 
vor curata imediat de materialele rezultate in urma tăierii cu peria sau prin suflare cu aer pentru a evita posibila deteriorare a 
produselor (scrijeliri, pete, etc.) sau chiar erodarea materialelor. 
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