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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. Vehiculul in care se transporta produsele trebuie sa aibă o platforma care sa permită încărcarea unui pachet cu foi de 
tabla in așa fel încât acesta sa nu depășească placa din spate cu mai mult de 0.5 m. In cazul in care foile de tabla depășesc platforma 
vehiculului cu mai mult de 0.5 m, dar pana la maxim 1 m, pachetele trebuie așezate pe o platforma rigida. Este interzis transportul 
produselor care depășesc platforma mijlocului de transport cu mai mult de 1 m  
Este necesară atașarea curelelor (chingi/centuri/benzi) în jurul pachetelor în scopul prevenirii deplasării lor în spațiul de încărcare pe 
durata transportului. Se va acorda o atenție sporita modului de fixare astfel încât sa se evite deteriorarea produselor prin strângerea 
chingilor.  
Pachetele pot fi descărcate cu o macara și/sau cu un stivuitor (până la lungimea de 6 m) sau manual.  
Pentru ridicare, pachetele trebuie întotdeauna prinse in cel puțin 2 puncte depărtate intre ele, la numai puțin de jumătate din lungimea 
pachetelor, cu chingi din fibra sintetica cu lățimea mai mare sau cel puțin egala cu 10cm, astfel încât încărcătura pe chingi sa fie 
distribuita. In timpul operațiunilor de descărcare, trebuie asigurata poziția perpendiculara a centurilor. Pentru acest scop, va 
recomandam sa utilizați un bara de susținere. Trebuie folosite distanțiere adecvate dedesubtul sau deasupra pachetului, alcătuite din 
nivele de lemn sau material plastic cu cel putin 4 cm mai are fata de latimea pachetului si cel puțin lungimea chingilor Benzile de 
susținere nu pot fi prinse doar pe brațele stivuitorului sau doar de cârligul macaralei.   
In cazul descărcării manuale si/sau in transportul manual, pentru menținerea formei, foile de tabla cutata 
autoportantă cu lungime vor fi ridicate din lateral și vor fi transportate pe cant de un număr suficient de 
persoane, altfel ele pot suferi deformări în zonele de ambutisare, acestea afectând montajul.  
La manipularea individuala  a foilor de tabla cutata evitați  ridicarea acestora  de la  margini și apariția 
frecărilor  între ele. Este interzisa deplasarea foilor de tabla prin târâre. Nu trageți niciodată o foaie de 
tabla astfel încât sa alunece peste alta. La extragerea unei foi de tabla cutata autoportantă din pachet se 
permite tragerea cu cel mult 1-2 cm, pentru a se ridica apoi foaia respectiva fără a afecta marginea 
profilului foii de tabla  de sub aceasta.  
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, direct pe pământ 
sau pe suprafețe denivelate. 
Pachetele cu foi de tabla cutata pot fi stocate temporar la exterior, acoperite cu o folie impermeabila si 
ventilate corespunzător pentru a le menține uscate si a preveni deteriorarea substratului, dar nu mai 
mult de 30 de zile. 
Se vor respecta următoarele: 
a) depozitarea fără a depăși un număr de maxim 3 pachete așezate unul peste celălalt  
b) stivuirea se va efectua cu o înclinare ușoară ≈5%) pentru a evita acumularea apei de ploaie pe suprafața lor 
c) depozitarea lor în așa fel încât să fie protejate de intemperii 
d) umiditatea (condens) trebuie verificată și îndepărtată în mod regulat. 
e)  in cazul în care perioada de depozitare depășește 15 de zile, între foile de tabla cutata trebuie introduse șipci.  
f) este necesară păstrarea unei distanțe între pachete 
g) se va evita acumularea de apa pe pachete sau pe foile de tabla pentru a preveni eventuale efecte corozive asupra acestora.  
h) se evita expunerea constanta a produselor in contact permanent cu apa  
i) nu este permisa călcarea sau depozitarea altor obiecte pe pachetele cu foi de tabla.  
j) pachetele depozitate la înălțime trebuie prinse de structura 
 
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. 
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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 abrazive sau care determina 
supraîncălzirea locala a tablei. Utilizarea acestora duce automat la anularea garanției produsului.  Pentru strângerea șuruburilor se 
recomanda utilizarea unei scule cu limitator de sarcina, in acest mod șuruburile vor fi strânse exact cat este nevoie pentru o fixare 
optima. 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. 
 
INTRETINERE 
Imediat după finalizarea montajului, trebuie îndepărtate toate obiectele/resturile, si anume: bucăți de tabla, rumeguș, șpan sau orice 
obiect (metalic sau nu) de pe suprafața foilor de tabla. Orice zgârietura, tăietura sau abraziune care poate străpunge suprafața 
stratului de protecție (vopsea si/sau zinc) trebuie retușată imediat după constatare. 
Ulterior, recomandam inspecția cu regularitate, cel puțin o data pe an, înainte de începerea anotimpului rece. In cazul in care, după o 
verificare atenta si minuțioasă, se observa anumite probleme fie la interior (exemplificativ infiltrații, pete de rugina) trebuie luate masuri 
imediate, prin repararea eventualelor defecte ale stratului de acoperire in vederea evitării apariției coroziunii si/sau in funcție de 
gravitate, chiar repararea/ înlocuirea sistemului de invelitoare. Va rugam sa aveti in vedere faptul ca accesoriile deteriorate ale 
invelatorii sau lipsa acestora  pot cauza infiltrații, degradări sau risc de coroziune, de aceea trebuie înlocuite imediat.  
Ca măsura de prevenție se recomanda curățarea depunerilor si/sau impurităților si  îndepărtarea zăpezii de pe invelitoare.  
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