
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 
 

 

  

 

Materie primă Oţel galvanizat  prevopsit 

Greutate 2.70 kg/m² 

Grosime 0.30 mm 

Strat protecţie zinc 100 g/m² 

Strat protecţie vopsea Polyester 35 µm 

Culori Ral 3011, 8017 

Laţime utilă 847 mm 

Adâncime profil 12 mm 

Distanţa de şipcuire 400 mm 

Panta minimă de montaj 14º 

Garanţie 2 ani 

1. Tablă de oţel 0.30 mm  zincată, marca DX51D 
  
2. Protecţie anticorozivă  zinc 100 gr/m² (ambele feţe) 
  
3. Strat de pasivizare 
  
4. Primer 
  
5.Strat final vopsea - Poliester 35 µm 

TABLĂ CUTATĂ BRAVO COVER H12 

 

Structura tablei de oţel 

 

 

Structura tablei de otel 

 

Prezentare produs 

Tablă cutată pentru învelitori, placări, împrejmuiri, compartimentări, tip BRAVO COVER 

H 12. Cod produs BRVH12SL0301 

Tabla cutată are o gama larga de aplicații in gospodării. Este un produs economic, ce nu 

presupune costuri suplimentare de întreținere. 

Tabla cutată este incombustibila; folosirea acesteia ca material de invelitoare nu 

influentează clasa de rezistentă la foc a acoperisului. 

Nivelul de poluare fonica pe timp de ploaie este redus. 

Tehnologia de fabricaţie 

Panourile din tablă cutată zincată sau prevopsită sunt realizate printr-un proces 

tehnologic automatizat, prin care sunt garantate caracteristicile dimensionale și de 

calitate ale produsului finit. 

Caracteristici tehnice 

Panourile de tablă cutată sunt fabricate din tablă de zinc cat si din tablă de otel galvanizat, 

protejat în sistem multistrat pe ambele fete. Stratul final este constituit din vopsea 

poliester (PE), în variantă lucioasă.Lățimea brută a panoului de tablă cutată este de 910 

mm, lungimea fiind cuprinsă între minim 400 mm si maxim 7000 mm. Grosimea materiei 

prime este de 0.30 mm. 

Ambalare, transport, depozitare 

Panourile de tablă cutată sunt livrate pe paleti din material lemnos pentru a se evita 

îndoirea și lovirea.  Produsele pot fi descărcate cu mijloace mecanizate sau manual, caz 

în care, se vor lua măsuri speciale de protecție a manipulanților și a materialelor. 

Depozitarea se face in spații uscate și aerisite, protejate de soare și de umezeală, ferite 

de substanțe agresive (ex. acizi, săruri). Paleții trebuie acoperiți, dar asigurându-se în 

același timp circulația aerului pentru a preveni formarea condensului. Stocarea în exterior 

trebuie sa fie doar temporară, nu mai mult de 72 de ore și in plan inclinat de 10⁰. 

Protecţia mediului 

Produsul este neutru din punct de vedere biologic şi nu este factor de poluare a mediului. 

Produsul nu prezintă emisii radioactive. 

 

Materie primă Oţel galvanizat  prevopsit 

Greutate 3.40 kg/m² 

Grosime 0.40 mm 

Strat protecţie zinc 275 g/m² 

Strat protecţie vopsea Polyester 35 µm 

Culori Ral 
3009, 3011, 8017, 7016, 
6005 

Laţime utilă 847 mm 

Adâncime profil 12 mm 

Distanţa de şipcuire 400 mm 

Panta minimă de montaj 14º 

Garanţie 10 ani 

 Tabla cutată este incombustibila; folosirea acesteia ca material de invelitoare nu 

influentează clasa de rezistentă la foc a acoperisului. 

Nivelul de poluare fonica pe timp de ploaie este redus. 

Tehnologia de fabricaţie 

Panourile din tablă cutată zincată sau prevopsită sunt realizate printr-un proces 

tehnologic automatizat, prin care sunt garantate caracteristicile dimensionale și de 

calitate ale produsului finit. 

AVANTAJE                                                                                                                  
Durata de viaţa de peste 10 de ani 

Garanţie asigurată de 2 ani 
Gamă largă de culori 

Posibilitate de montaj pe diverse structuri, datorită greutaţii 
reduse 

Sistem de prindere economic 
Rezistenţă ridicată la încercări mecanice si la acţiunea factorilor 

de mediu 

 

                                                                                                                
Durata de viaţa de peste 40 de ani 

Garanţie asigurată de 10 ani 
Gamă largă de culori 

Posibilitate de montaj pe diverse structuri, datorită greutaţii 
reduse 

Sistem de prindere economic 
Rezistenţă ridicată la încercări mecanice si la acţiunea factorilor 

de mediu 


