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FIȘA TEHNICĂ 
TABLĂ PLANĂ ZINCATĂ 

SAU VOPSITĂ CU 

GROSIME DE MAXIM 0.4 

 

Informațiile din această Fișă tehnică de produs au la bază cunoștințele și experiențele noastre actuale. Ele constituie doar recomandări generale și, datorită numărului mare de 
factori ce influențează aplicarea și utilizarea produselor noastre, nu îl absolvă pe utilizator de a realiza teste și încercări proprii. Prin prezenta fișă ne declinăm răspunderea cu 
privire la orice garanție sau reprezentare expresă sau implicită în legătură cu proprietăți ale produsului altele decât cele cuprinse în prezenta sau referitoare la utilizarea acestuia 
în alt scop decât cel pentru care a fost conceput. Toate informațiile puse la dispoziție pot fi supuse unor modificări.  

 

Domeniu de utilizare 

Tabla plană din oțel cu acoperire zincată sau organică, 

cu grosime maximă de 0,4 mm se utilizează la căptușiri la 

interior și placări la exterior, montate pe o structură de 

rezistență metalică sau din lemn. Se folosesc la construcții 

noi sau existente, la clădiri civile, social-culturale, industriale 

și agrozootehnice. Produsele se pot utiliza și la împrejmuiri, 

porți metalice etc. 

 Tabla plană din oțel cu acoperire zincată sau organică, 

cu grosime maximă de 0,4 mm se fabrică prin deformare 

plastică la rece și debitare la dimensiunile dorite. 

 

Foile de tablă plană din oțel cu acoperire zincată sau organică se fabrică prin debitare, cu lățimi de 

800, 1000, 1250 și 1500 mm.   

Foile de tablă plană cu acoperire zincată (DX51D+Z) se fabrică cu grosimile de  0,2; 0,25; 0,27; 

0,3; 0,32; 0,35; 0,38 și 0,4mm.  

Foile de tablă plană vopsita (DX51D+Z+AO) se fabrică cu grosimile de  0,3; 0,35 și 0,38, 0.4 mm. 

Lungimea tablei plane se stabilește prin contract. 

Tablă plană - Dimensiuni și toleranțe 

Denumire cotă Dimensiune totală (mm) Toleranțe (mm) 

Lungime La cerere ± 2 

Lățime 800; 1000; 1250; 1500 +8 /-1 

Grosime 0.2; 0.25; 0.27; 0.3; 0.32; 0.35; 0.38; 0.4 ± 0,05 

 

Depozitare  

Produsele din tablă, vopsită sau zincată, trebuie depozitate în spații acoperite, uscate și bine 
aerisite unde nu există variații mari de temperatură, pe suporți cu secțiunea de 100 x100mm pe toată 
lățimea coletului. Spațiile dintre suporți trebuie să fie de maxim 1m, și repartizați uniform pe toată 
lungimea coletului pentru a preveni deformarea sub propria greutate. 

Timpul maxim de depozitarea pachetelor de tablă pe șantier este de 2 săptămâni de la data livrării 
până la punerea în operă cu condiția acoperii acestora cu o prelată, așezarea într-un plan ușor înclinat 
care să favorizeze scurgerea condensului și asigurarea unei ventilații corespunzătoare. 

În cazul distribuitorilor autorizați perioada maximă de depozitare a produselor din tablă este de 2 
luni de la data livrării, foile de tablă se separă prin șipci de lemn astfel încât fiecare foaie de tablă să fie 
ventilată. 
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Livrare 

Tabla plană din oțel cu acoperire zincată sau organică, cu grosime maximă de 0,4 mm se livrează 
în pachete de câte 500 de foi de același tip. Pachetele sunt protejate cu rigle de lemn și sunt asigurate 
transversal cu două benzi de legat. 

Pentru informații suplimentare vizitați site-ul  www. fierctc.ro 


