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INSTRUCTIUNI DE FIXARE, MANIPULARE SI DEPOZITARE 

 

TABLA CUTATA H10 

 
  

 FIXAREA FOILOR 

            Fixarea foilor de Tabla Cutata H10 de profilele metalice/lemn se va face cu ajutorul şuruburilor 
autoperforante speciale cu garnitură, anticorozive sau galvanizate şi vopsite. 

Imbinarea foilor de tabla se face prin suprapunea a doua foi cuta peste cuta, dupa care la baza cutei 
se vor fixa cu ajutorul suruburilor autoforante. Suruburile autoforante nu se fixeaza pe cuta tablei pentru a 
se evita deformarea cutei, suruburile se fixeaza la baza cutei. Necesarul de suruburi pentru fixarea foilor de 
tabla de profilele metalice/lemn este de 6-7buc/mp.  

Profilele metalice pe care sunt fixate foile de tabla trebuiesc vopsite pentru a se evita ruginirea 
acestora si deterioararea foilor de tabla. 
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 MANIPULARE ŞI DEPOZITARE  

 

 

             Se recomandă manipularea şi transportul în ambalajul de la fabrică. În timpul transportului coletele 
trebuiesc fixate, legate pentru a se evita lovirea între ele. Se va evita la manipulare alunecarea foilor de 
tabla una peste alta, astfel prevenim deteriorarea lor mecanică. Descărcarea/incarcarea se va face cu un 
motostivuitor adecvat sau se poate face şi manual, caz în care se va evita zgârierea sau deteriorarea foilor 
de tablă. 

             Pachetele cu tabla se vor depozita în spaţii uscate şi aerisite. Pachetele de tabla nu se pot suprapune 
pentru a se evita deteriorarea foilor de tabla.   

 

 
 

 

 

TĂIEREA FOILOR  

              Foile de tabla se vor taia cu ajutorul unei foarfeci pendulare, este interzisa utilizarea flexului sau 
sau alte scule care determină supraîncălzirea locală a tablei pentru a nu se deteriora stratul de protectie.  
  

MANIPULARE ŞI TRANSPORT DFHDFHDFHSGJSJF 

DATE TEHNICE  AM 
       AMBALAREA FOILOR 

 

 

TABLA PLANĂ ŞI CUTATĂ DIN OŢEL CU GROSIME MAXIMĂ DE 0,4 MM se livrează în 
pachete de câte 300, 400, 500, 600 de foi de același tip in functie de grosimea tablei. 

 Pachetele sunt relizate din profile metalice (teava rectangulara) protejate la partea superioara cu trei 
rigle de lemn (30x910 mm) dispuse transversal față de lungimea foii de tablă. Pachetele cu tabla sunt 
ambalate intr-o membrana de protectie impotriva condensului iar la exterior este protejata impotriva 
loviturilor mecanice cu un ambalaj din tabla zincata. Se asigură pachetul transversal cu două benzi 
metalice. La solicitarea beneficiarului se pot lega și un alt număr de foi într-un pachet.  
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Fiecare pachet de foi de tablă este prevăzut cu o  etichetă inscripționată cu urmatoarele date de identificare.  

Fiecare etichetă conține următoarele date: 

- denumirea producătorului; 
- datele de contact ale producătorului/importatorului; 
- numărul pachetului ; 
- dimensiunile foilor ; 
- numărul de foi din pachet; 
- tipul tablei de otel; 
- grosimea tablei; 
 
 
 
 
Fiecare foie de tabla din pachet este prevazuta cu o ticheta inscriptionata cu urmatoarele date de                 
identificare: 
-denumirea produsului; 
-tipul tablei; 
-dimensiunea foilor; 
-grosimea tablei; 
-codul EAN,  
 
 
 
 


