
Þigle metalice

GHID DE INSTALARE



Novatik® te ajutã sã te diferentiezi.

Novatik® este marcã înregistratã a 
Final Distribution.

Acest ghid de instalare a fost creat pentru a 
vã ajuta la montarea þiglei metalice 
Novatik. Ghidul vã va arãta pas cu pas care 
sunt variantele corecte de instalare a þiglei 
noastre. Indicaþiile din acest manual sunt 
doar niþte recomandãri, responsabilitatea 
pentru montajul efectuat revine 
montatorilor. Veþi regãsi în acest ghid 
aproape toate situaþiile cu care vã puteþi 
întâlni în teren, însã dacã aveþi nevoie de 
suport suplimentar gãsiþi pe verso datele 
noastre de contact.

FINAL DISTRIBUTION este furnizorul unui 
sistem complet pentru acoperiþ Novatik 
prin producþia þiglei metalice în panouri 
mici, a sistemului pluvial þi prin importul 
foliei anticondens (produsã în Germania de 
cãtre firma Dorken GmbH &Co KG special 
pentru Final Distribution). 

Viziunea noastrã este de a fi liderul pieþei 
româneþti de soluþii premium pentru 
acoperiþuri þi de a îmbunãtãþi calitatea 
vieþii clientului nostru.

Misiunea noastrã este aceea de a oferi 
produse pentru acoperiþuri performante,  
estetice, durabile þi inovatoare, împreunã 
cu servicii de calitate. Dorim astfel sã fim 
alãturi de clientul nostru prin soluþii 
inovatoare care sã-l ajute sã se simtã în 
siguranþã, confortabil, rãsfãþat þi diferit.

Introducere
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DEPOZITARE ELEMENTE ATIPICE

PANTÃ MINIMÃ DE INSTALARE TRAFICUL PE ACOPERIÞ

Dacã depozitarea se face afarã, deasupra La montajul elementelor atipice sau 
modulelor trebuie aþezatã o folie jgheaburilor deasupra nivelului 
impermeabilã pentru a le menþine uscate þi acoperiþului, se recomandã SÃ NU SE 
a preveni deteriorarea substratului. Nu se UTILIZEZE materiale ce pot provoca 
vor depozita mai mult de 2 paleþi suprapuþi deteriorarea prin coroziune (de ex. cupru, 
la transport. oþel inoxidabil etc).

Modulele Novatik se pot monta pe Persoanele care pãþesc pe suprafaþa 
acoperiþuri cu înclinaþia între 12 þi 90 învelitorii trebuie sã poarte pantofi cu talpã 
grade. de cauciuc moale.

Atunci când mergeþi pe acoperiþ, cãlcaþi în 
curbura ondulei þi în partea din faþã a 
modulelor, acolo unde sunt susþinute de 
þipca de caroiaj. Astfel veþi evita 
deformarea modulelor.

Informaþii importante
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fig. 33 - Zone recomandate pentru deplasarea pe suprafaþa modulelor



Traficul pe acoperiþ trebuie menþinut la 
minim pentru a evita deteriorarea þiglelor. 
Modulele trebuie montate progresiv Modulele sunt stocate pe paleþi de lemn þi 
dinspre partea de sus a acoperiþului ambalate în folie de plastic personalizatã, 
(coamã) cãtre partea de jos (streaþinã), iar accesoriile sunt împachetate în folie 
astfel încât secþiunile finalizate sã nu fie stretch. Un palet conþine 400 de module 
traversate mai mult decât este necesar Novatik, ceea ce corespunde unei 

2pentru a finaliza montajul. suprafeþe de aprox. 186 m  de acoperiþ. 

Dimensiunile bazei unui palet de module 
sunt 1400 x 1080 mm, iar înãlþimea este 
de 400 mm. Greutatea unui palet complet 

La montajul þiglelor metalice Novatik de module este de maximum 985 Kg.
trebuie folosite numai unelte recomandate 
de Final Distribution. Uneltele care 
genereazã cãldurã la tãiere, precum 
polizoarele unghiulare, NU vor fi utilizate 
deoarece au ca efect exfolierea straturilor Modulele trebuie manipulate cu grijã 
materialului, care în timp va coroda. pentru a se evita deteriorarea acoperirii de 

suprafaþã. Dacã apar deteriorãri minore, 
acestea pot fi remediate folosind spray-ul 
de retuþ. 

Este responsabilitatea arhitecþilor, 
constructorilor þi montatorilor de 
acoperiþuri sã se asigure cã toate 
elementele acoperiþului (de ex. folia 
anticondens, contraþipca pentru ventilare, 
izolaþia termicã þi bariera de vapori) sunt 
montate corespunzãtor. 

AMBALARE

UNELTE NECORESPUNZÃTOARE

MANIPULARE

RESPONSABILITATE

Informaþii importante
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Unelte
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GHILOTINÃ

ABKANT

CIRCULAR PENTRU METAL 

CLEÞTE DE FÃLÞUIT

ÞABLON PENTRU FIXARE 
ÞIPCÃ ORIZONTALÃ

ECHER

PISTOL DE CUIE CU GAZ 
ÎNCÃLÞÃMINTE PIELE 

CU TALPÃ MOALE

RULETÃ

DISC CIRCULAR METAL CIOCAN

FOARFECÃ DE TABLÃ DISPOZITIV CU FIR 
PENTRU TRASARE



Þigla Novatik este prima þiglã metalicã în 
panouri mici produsã în România. 

Oþelul din care sunt produse þiglele Novatik 
este stabil, rezistent þi sigur. 

Oþelul cu acoperirea Colofer® - marcã 
înregistratã a VoestAlpine - are grosimea de 
0,5 mm þi acoperire de ZnMg de 120 gr pe Profilul distinct al plãcilor Novatik asigurã o 
ambele feþe. Aliajul ZnMg este foarte stabil mare stabilitate întregului acoperiþ, iar 
în condiþii de ceaþã salinã þi asigurã o tonurile de culoare sunt perfect 
protecþie sporitã la coroziune (atât pentru armonizate.
suprafaþa foii cât þi pentru marginile de 
tãiere sau gãuri).

 

Þigla Novatik
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Brown Matt (RAL 8017) Brick Matt (RAL 8004)

Dimensiuni utile modul

Numãr panouri / mp

Pantã acoperiþ

Materie primã

Strat de protecþie

Acoperire

Greutate / mp

1260 X 370 mm

2,15 module

Min 12°

Oþel 0,5mm

ZnMg 120 gr/mp pe 
ambele feþe

Colofer mat rugos – 
30 microni

5,14 kg / mp

Informaþii tehnice:
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Accesoriile Novatik
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PAZIE NOVATIK

DOLIE NOVATIK

COAMÃ RECTANGULARÃ NOVATIK COAMÃ ROTUNDÃ NOVATIK   

LUNGIME UTILÃ     
1110 mm

DIAMETRU                
150 mm
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25 25
1515

191.66 191.66

130



Accesoriile Novatik
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VENTILAÞIE NOVATIK PARAZÃPEZI NOVATIK

ELEMENT 
RACORD PERETE NOVATIK

ÞORÞ STREAÞINÃ NOVATIK

73.7
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Înaintea întocmirii procesului verbal de 
predare primire amplasament, þeful 
punctului de lucru se va asigura cã toþi Primul rând de folie se va monta prin 
membrii echipei de montaj au fost instruiþi derulare în paralel cu streaþina, lãsând în 
conform normelor de protecþie a muncii þi afara paziei de streaþinã cca. 10 cm de 
au echipamentul de lucru þi protecþie folie. Urmãtoarele rânduri, pânã se va 
corespunzãtor (salopete, pantofi protecþie ajunge la coamã, se vor derula 
din piele cu talpã de cauciuc moale, cascã suprapunându-se de fiecare datã pe 
de protecþie alpinism utilitar, centurã lãþimea marcajului tipãrit pe folie. În lipsa 
poziþionare, centurã complexã tip ham, marcajului, suprapunerile nu vor fi mai mici 
sistem coborâtor cu auto-blocare, ochelari de 10 cm. În zona doliilor, pentru mai multã 
de protecþie þi cascã antifonicã pentru cei siguranþã þi pentru a evita greþelile de 
care lucreazã cu echipamente electrice þi suprapunere se va monta o fâþie continuã 
pistol de cuie). de folie cu lãþimea de 75 cm (1/2 din 

lãþimea rolei de folie) pe toatã lungimea. 

Rândurile laterale de folie se vor suprapune 
peste aceastã fâþie pânã la min 10 cm de 
axul doliei.  Fixarea foliei se va face 
utilizând ciocanul cu capse. Capsele se vor 

În procesul verbal se vor menþiona toate fixa în dreptul cãpriorilor pentru a putea fi 
diferenþele de cotã faþã de proiectul iniþial, acoperite de þipca verticalã. În cazul 
eventualele defecte de montaj ale doliilor, fixarea se va face în zona ce 
þarpantei, defectele de geometrie precum urmeazã a fi protejatã de þipca de bordaj a 
þi modul cum vor fi soluþionate aceste doliei metalice.
neconformitãþi. 

Atenþie! Fixarea foliei în alte zone decât 
Procesul verbal va fi semnat þi asumat de cele indicate poate conduce la funcþionare 
ambele pãrþi. necorespunzãtoare (infiltraþii condens). 

În cazul acoperiþurilor reci (cu strat de 
ventilare deasupra termoizolaþiei) se va 
lãsa spaþiu de ventilare în zona coamei.

2. MONTAREA FOLIEI ANTICONDENS

1. ÎNTOCMIREA PROCESULUI VERBAL DE 
PREDARE PRIMIRE AMPLASAMENT

Montarea învelitorilor Novatik
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3.  M O N T A R E A   S I P C I L O R   V E R T I C A L E Þipca verticalã se va monta peste folia 
anticondens în dreptul fiecãrui cãprior 

Þipca verticalã are rolul de a asigura un dinspre streaþinã (lãsând 30 cm) spre 
spaþiu de ventilare sub învelitoare. coamã – vezi fig. 2. Absenþa acestor þipci 
Înãlþimea þipcii verticale poate fi între 25 þi conduce la obturarea ventilãrii þi totodatã 
50 mm. Þipcile mai groase mãresc spaþiul la reþinerea condensului de cãtre þipcile 
de ventilare, asigurând evacuarea mai orizontale. 
eficientã a vaporilor ce traverseazã folia 
anticondens. Secþiunea minimã Aceeaþi dimensiune de þipcã se va folosi þi 
recomandatã este de 25 mm X 50 mm. pentru bordajul doliilor. Þipcile ce vor borda 

dolia se vor monta lãsând o distanþã de 
Pentru o circulaþie bunã a aerului, acesta 195 mm de fiecare parte a axei doliei.
trebuie sã pãtrundã la nivelul streþinii þi sã 
iasã la nivelul coamei prin spaþii 
neobstrucþionate.

Montarea învelitorilor Novatik
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fig. 1 - Montarea foliei



fig. 2 - Montarea þipcilor verticale

fig. 3 - Montarea þipcilor orizontale
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Montarea verticale – sec iune zona strea inã

fig. 4 - Montarea þipcilor pentru þorþ streaþinã þi pazie

þipcilor þ þ
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fig. 5 - Montarea þorþului de streaþinã

fig. 6 - Detaliu streaþinã
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3.1.  M O N T A R E A   S I P C I L O R   V E R T I C A L E  - 
variantã  alternativã

Varianta alternativã (cu þorþ suplimentar) 
se recomandã pentru pante mai mici de 
20°. 

fig. 8  -  Montarea þipcilor verticale
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Montarea învelitorilor Novatik

fig. 7  -  Montarea  foliei



fig. 9  -  Montarea þipcilor orizontale

fig. 10 - Montarea þipcilor pentru þorþ streaþinã þi pazie
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fig. 11 - Montarea þorþului de streaþinã

fig. 12 - Detaliu streaþinã
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4. MONTAREA DOLIILOR

Montarea doliilor se realizeazã de jos în sus 
cu suprapuneri de minim 100 mm. 
Fixarea acestora se face pe þipcile de 
bordaj cu ajutorul unor agrafe realizate din 
tablã.

Secþiune dolie
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fig. 13  
Montarea doliei þi a 
þipcilor orizontale

fig. 14 
Trasarea þipcilor 
orizontale

fig. 15 
Tãierea þipcilor 
orizontale
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5. MONTAREA SIPCILOR ORIZONTALE Dacã suprafaþa ce urmeazã a fi acoperitã 
este încadratã de dolii sau de o dolie þi o 

Þipcile orizontale au rolul de a susþine pazie, þipca orizontalã se va monta de sus 
modulele de þiglã þi de a permite fixarea în jos reducând pierderile tehnologice (care 
acestora. Acestea pot avea secþiunea de  pot fi uneori substanþiale). Aceeaþi regulã 
40 mm X 50 mm sau 50 mm X 50 mm þi se va aplica þi la suprafeþele ce necesitã 
se monteazã dinspre streaþinã spre coamã colectarea apei în pâlnie de drenaj.
menþinând distanþa de 370 mm (mãsuraþi 
de la partea de jos a þipcilor).  

20
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Montare þipcã orizontalã



6. MONTAREA SIPCILOR SUPLIMENTARE

Acestea pot avea secþiunea de 
40 mm X 50 mm sau 50 mm X 50 mm.

fig. 16 -  Montarea þipcilor pentru coama oblicã

fig. 4 - Montarea þipcilor pentru þorþ streaþinã þi pazie
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fig. 17 -  Montarea þipcilor pentru coama orizontalã

Montarea þipcilor la coama orizontalã - secþiune
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7. MONTAREA MODULELOR DE TIGLÃ Suprapunerea se poate realiza atât spre 
stânga (vezi fig. 25) cât þi spre dreapta 

Se pozitioneazã modulele pe al doilea rând (vezi fig. 26), dar se va realiza într-un singur 
din zona de coamã (vezi fig. 22) þi se sens pe fiecare suprafaþã în parte 
fixeazã ca în fig. 23. Urmãtoarele rânduri se (vezi fig. 24).  
vor fixa conform fig. 27-30 þi se poate face 
utilizând un ciocan de 500g (vezi fig. 29) Pentru siguranþa suplimentarã a 
sau pistolul de cuie (vezi fig. 30). montatorilor, se recomandã sã nu se 
Modulele se monteazã intercalat pãþeascã sau sã nu se lucreze pe acoperiþ 
(vezi fig. 24). atunci când acesta este ud.
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Montarea învelitorilor Novatik

fig. 22 -  Suprapunerea rândurilor fig. 23 -  Fixarea rândului 2 din 
               zona de coamã

fig. 24 -  Montarea intercalatã a modulelor
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fig. 25 -  Suprapunerea lateralã stânga

fig. 26 -  Suprapunerea lateralã dreapta

fig. 27 -   Punctele de fixare a cuielor

Montarea învelitorilor Novatik
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fig. 28 -  Poziþionarea cuiului de fixare

fig. 29 -  Fixarea manualã

fig. 30 -  Fixarea cu pistol de cuie

Montarea învelitorilor Novatik



Fracþiile de module folosite în zona Fracþiile de modul utilizate trebuie sã 
coamelor, paziilor, a racordurilor la perete  conþinã cel puþin o þiglã întreagã pentru o 
se vor fãlþui în sus cca. 40-50 mm (fig. 31; fixare corespunzãtoare. Falþurile se vor 
34; 35; 36; 37; 38; 40-43) þi în jos în cazul executa cu ajutorul abkantului, cleþtilor de 
doliilor (fig. 32). fãlþuit sau a ciocanului de cauciuc.
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Montarea modulelor în zona doliei - secþiune

fig. 31 -  Montarea modulelor în zona
coamei oblice

fig. 32 -  Montarea þi fãlþuirea 
modulelor în dolie

Montarea învelitorilor Novatik



fig. 34 -  Montarea elementului de racord la fig. 35 -  Montarea elementului de racord la 
               perete                perete. Variantã alternativã
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Racord la perete - secþiune Racord la perete - variantã alternativã
 - secþiune

Montarea învelitorilor Novatik



fig. 36 -  Montarea elementului de racord 
               pe orizontalã

fig. 37 -  Montarea elementului de racord 
               pe orizontalã. Variantã alternativã
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fig. 38 -  Montare pazie

Montarea modulelor în zona paziei - secþiune

fig. 39 -  Închidere capãt pazie
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Ultimul rând se monteazã în zona de Se îndoaie cu ajutorul abkantului la unghiul 
coamã orizontalã. Acesta va necesita dorit þi se taie cu 40-50 mm mai sus faþã 
utilizarea abkantului þi a ghilotinei (sau de linia de îndoire. La partea superioarã se 
foarfeca de tablã) deoarece spaþiul rãmas va fixa cu ajutorul cuielor în þipca de coamã 
va fi mai mic decât pasul de 370 mm al (fig. 40-41). Este foarte important ca 
modulului. Se mãsoarã distanþa de la modulul sã fie îndoit þi apoi ajustat, 
ultima þiglã la þipca de coamã þi se evitându-se deformãrile.
traseazã. 
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fig. 40 -  Montare coamã orizontalã

fig. 41 -  Montare coamã orizontalã. 
               Variantã pentru îmbunãtãþirea ventilaþiei

Montarea învelitorilor Novatik



8. MONTAREA ACCESORIILOR Montare ferestre de mansardã 
Montarea ferestrelor de mansardã se 

Montarea sortului de streasinã realizeazã conform instrucþiunilor fiecãrui 
– vezi  fig. 5-6 producãtor. Singura specificaþie 

caracteristicã învelitorilor Novatik este cã 
Montarea elementului de racord la perete suporþii de fixare trebuie instalaþi la nivelul 
– vezi fig. 34-37 þipcilor verticale. Modulele montate pe 

laterale se vor fãlþui în jos acoperind bureþii 
Montarea coamelor rotunde  de etanþare. Nu este admisã îmbinarea 
– vezi fig. 40-43 modulelor în partea de jos sau de sus a 

ferestrei. Aceastã situaþie se poate evita 
Montarea paziilor folosind fracþii de module.
–  vezi fig. 38-39
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fig. 43 -  Montare  coamã oblicã. 
               Variantã pentru îmbunãtãþire ventilare

fig. 42 -  Montare coamã oblicã

Montarea învelitorilor Novatik



fig. 44 -  Etanþare coþ 1

fig. 45 -  Etanþare coþ 2

fig. 46 -  Etanþare coþ 3
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fig. 47 -  Montare parazãpezi

fig. 48 -  Montare ventilaþii
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Montarea învelitorilor Novatik

9. FINISAREA

10. PREDAREA LUCRÃRII ÞI ÎNTOCMIREA 
PROCESULUI VERBAL DE RECEPTIE.

Se verificã dacã toate modulele þi 
accesoriile au fost montate corect.
Dacã în urma montajului apar deteriorãri 
minore, acestea pot fi remediate folosind 
spray-ul de retuþ.
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