
  

CARACTERISTICI TEHNICE

165 / 225 mm

1500 / 3000 mm

Lăţime utilă

0.70 mm

Strat protecţie vopsea Polyester 35 µm

Culori RAL

gri 7016, mahon 

8017, alb 9010, 

Stejar auriu

Protecţia mediului

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

Produsul nu prezintă emisii radioactive.

Lungime

GLAF ALUMINIU

Garanţie 20 ani

Descrierea produsului

Glaful de aluminiu reprezinta solutia practica pentru pervaz, disponibila in. trei culori: alb, 

gri si mahon. Lungimea glafurilor este disponibila in doua variante 1,5 si 3 m. de asemeni, 

suprafata utila a glafurilor este disponibila in doua variante de 165 mm si 225 mm. De 

asemeni, fiecare glaf se livreaza impreuna cu capace de PVC.  Glaful de aluminiu se 

instaleaza in 4 pasi simpli, fara a necesita vreo pregatire prealabila a persoanei care 

realizeaza instalarea.

Tehnologia de fabricatie                                                                                                                                                              

Realizarea Glafurilor Metalice  este parte componenta a unui proces tehnologic, controlat 

din punct de vedere al parametrilor instalatiilor, calitativi, dimensionali.  

Caracteristici tehnice

Glafurile de aluminiu au o rezistenta crescuta la actiunea factorilor externi si  este produs 

din tabla de aluminiu prevopsita pe fata superioara in sistem multistrat, cu protectie 

Poliester, cu actiune optima impotriva coroziunii si a impactului.

Lungimea disponibile sunt: 1500 mm si 30000 mm. 

Grosimea tablei fiind de  0.70 mm. 

Ambalare,transport,depozitare

Glafurile Metalice sunt livrate pe paleti din material lemnos pentru a se evita indoirea si 

lovirea.  Acestea pot fi descarcate cu mijloace mecanizate sau manual, caz in care, se vor 

lua masuri speciale de protectie a manipulantilor si a materialelor. 

Depozitarea se face in spatii uscate si aerisite, protejate de soare si de umezeala, ferite de 

substante agresive (ex. acizi, saruri). Paletii trebuie acoperiti, dar asigurandu-se in acelasi 

timp circulatia aerului pentru a preveni formarea condensului. Stocarea in exterior trebuie 

sa fie doar temporara, nu mai mult de 72 de ore. 

1.8 kg/m²Greutate

Materie prima
Tabla de aluminiu 

prevopsita

Grosime

Ver. 1 / 15.01.2018


