
BRAVO www.bravo.eu

Ghid de instalare Policarbonat

Realizarea acoperișului
Acoperișul trebuie conceput întotdeauna cu o înclinaţie de minimum 5° pentru a se putea realiza o bună 
scurgere a apei. Prinderea plăcilor de policarbonat este ul�ma operaţiune în realizarea acestui proiect. Lemnul 
trebuie să fie foarte bine uscat și șlefuit. Plăcile de policarbonat vor fi întotdeauna instalate, cu nervurile 
poziţionate ver�cal. Asiguraţi-vă că partea cu protecţie UV a plăcii este întotdeauna spre exterior. La instalare, se 
înlătură aproxima�v 50 de milimetri din folia de protecţie de pe margini, iar restul foliei de protecţie se va 
înlătura după ce prelucrarea este gata.

Etanșarea
Asiguraţi-vă întotdeauna că materialele folosite la etanșări, garnituri sau alte �puri de materiale nu au un efect 
dăunător asupra policarbonatului. Un silicon neutru va trebui folosit pentru etanșare, deoarece alte �puri de 
silicon ar putea provoca îmbătrânirea sau chiar dezintegrarea materialului din policarbonat. O bandă de 
etanșare, de preferat din aluminiu, va fi aplicată în partea de sus a plăcii, pentru a preveni pătrunderea umezelii, 
a prafului sau a insectelor. 
O bandă de ven�lare este aplicată în partea de jos a plăcii de policarbonat, permiţând aerului să circule liber în și 
din celulele materialului, prevenind apariţia condensului. Banda de ven�lare trebuie să fie acoperită cu un profil 
„U", etanșat cu un film de silicon, menit să protejeze banda și să prevină infiltrarea apei în placă.

Raza de curbură
Datorită vâscozităţii înalte, policarbonatul poate fi curbat „la rece". Nervurile de rigidizare în plăcile celulare de 
policarbonat sunt amplasate de-a lungul laturii lungi a plăcii. La proiectarea coper�nelor curbate, trebuie luată 
în considerare poziţionarea ver�cală a nervurilor de rigidizare. Acest lucru este necesar pentru posibilitatea 
scurgerii eventualului condens care se formează în celulele plăcilor, în cazul diferenţelor mari de temperatură. 
La curbare, lungimea plăcii trebuie să fie mult mai mare decât laţimea sa, chiar de două ori mai mare pe 
considerentul construcţiei geometrice.

Fixarea plăcilor
Plăcile nu se vor fixa prea strâns, deoarece se supun dilatării și contracţiei termice, iar fixarea lor foarte strânsă 
poate avea efecte nega�ve, în �mp, asupra rezultatului final. Toate șuruburile cu care va fi montat 
policarbonatul vor avea garnituri de cauciuc. Șuruburile vor fi strânse până la etanșarea garniturii pe 
policarbonat, dar fără a deforma placa. Deformarea acesteia prin strângere duce la crearea de tensiuni 
suplimentare în material și îl împiedică pe acesta să reacţioneze normal, prin dilatare sau contracţie, la factorii 
de mediu (frig - cald). Nerespectarea acestor recomandări duce la scăderea rezistenţei și duratei de viaţă a 
policarbonatului.
Este necesară o pană de fixare la streașină pentru a preveni ridicarea plăcii de către vânt și alunecarea acesteia 
ca urmare a dilatării termice. Găurile pentru butonii de prindere ar trebui să aibă 18 milimetri în diametru.
Lungimea braţului de consolă la capătul plăcii de policarbonat ar trebui să fie de 50 – 60 milimetri. Acesta va 
asigura buna colectare a apei în jgheab.
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Prinderea marginilor
Pentru a asigura o securitate op�mă, este necesar ca cel puţin o nervură ver�cală să fie înglobată în ramă, acest 
aspect regăsindu-se când placa are marginile închise. Când placa se montează având marginile lăsate libere, 
aceasta trebuie să fie tăiată cât mai aproape de nervură. Este necesar să fie folosite accesorii cu o suprafaţă de 
fixare cât mai mare, pentru a oferi suficientă stabilitate.

Profilul LPU:
Profilul U se folosește pentru a proteja și închide (previne intrarea apei, prafului, muște, tânțari, etc.) marginile 
libere (longitudinale și transversale) ale policarbonatului după aplicarea benzii perforate de ven�lație. Acest 
profil se fixează prin presare, nu se folosesc șuruburi pentru fixarea lui.

Profilul LPH:
Profilul H este conceput special pentru a realiza conexiunea între două placi alaturate pe direcția de curgere a 
apei (direcție longitudinală. NU SE VA FOLOSI PENTRU A REALIZA CONEXIUNI TRANSVERSALE!!!). Profilul nu se 
montează la o distanță mai mare de 50-60 mm de un suport longitudinal (căprior, traversă), în cazul în care acest 
suport este la o distanță mai mare se va instala un suport intermediar. 
Profilul se va așeza cu partea mai lată așezată în jos.
Acest profil nu se fixează mecanic! Fixarea se face prin prinderea plăcilor de policarbonat la o distanță (pe 
direcție transversală) de 50-60 mm față de profil, pe fiecare dintre părți.

Îndepărtarea foliei de protecţie
Suprafaţa protejată UV a policarbonatului este acoperită de producător cu o folie de protecţie personalizată. 
Aceasta trebuie să fie întotdeauna la exterior. O altă folie este aplicată pe cealaltă parte a plăcii. Ambele pelicule 
se îndepărtează în totalitate doar la finalul lucrării, pentru asigurarea protecţiei pe parcursul montajului.
Dacă proiectul este de durată, se va verifica periodic dacă pelicula nu s-a lipit de foaie, în special în perioadele 

călduroase de vară. Este necesară prevenirea igrasiei, umezelii, prafului și insectelor prin aplicarea accesoriilor.
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