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Panou cu două straturi de tablă pentru 
acoperișuri plane sau ușor înclinate

TD5 SINTEC

Prezenta fișă tehnică descrie caracteristicile panoului cu două stra-
turi de tablă, cutat, din poliuretan, utilizat pentru fabricarea acope-
rișurilor plane sau ușor înclinate ale clădirilor industriale, comerci-
ale, publice sau rezidențiale.
Producția panourilor se desfășoară în fabrica Marcegaglia Buildtech 
din Pozzolo Formigaro.
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Garnitură specială etanșă

Margine

CĂPTUȘEALĂ TPO

Șuruburi de �xare

Placă metalică striată

Bandă de restrângere 

CONECTOR MAMĂ CONECTOR TATĂ

Panou cu două straturi de tablă, cu suprafețe exterioare și interioare, 
din oțel zincat prevopsit și cu un strat intern izolant din spumă 
poliuretanică.

CARACTERISTICI Grosime nominală
(mm)

50 - 80 - 100 - 120

Distanţă (mm)

1000

Căptușeală

Din poliolefină (TPO), 
impermeabilă, aplicată 
în fabrică

Garnitură

Dilatată, etanșă 
pe partea mamă

Protecţie

Film de protecţie 
pe partea internă
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PROPRIETĂŢI DESTINATE UTILIZĂRII

Panoul TD5 SINTEC este destinat utilizării pentru acoperișurile 
plane impermeabilizate complet. Impermeabilizarea completă este 
asigurată de prezența unei membrane din plastic atașată în fabrică 
de tabla exterioară.
După instalarea panourilor, sudura termică, cu aer cald a zonelor 
suprapuse ale membranelor adiacente asigură un strat de izolare 
continuu, complet etanș.

COMPORTAMENTUL PANOULUI LA FOC

Având în vedere utilizarea spumei PIR și a membranei speciale cer-
tificate anterior, se preconizează următoarele rezultate:

• Reacție la foc: Bs2d0 cu partea internă expusă la flacără
• Foc care afectează suprafața exterioară a acoperișurilor: Broof(t2)

DIMENSIUNI   

Panoul TD5 SINTEC are o lungime de la 2,2 la 13,4 m.
Lungimea mai mică de 2,2 m poate fi asigurată prin intermediul debi-
tării în afara profilului.

SARCINA PANOURILOR
 
În continuare, vă prezentăm sarcinile preconizate în funcție de an-
vergura individuală.
Indicația este provizorie și va trebui confirmată sau corectată ca 
urmare a unor încercări mecanice care vor fi efectuate ulterior și a 
metodei de calcul aferente acestora conform EN 14509.

SUPRAPUNERE

Panourile pot fi prevăzute pentru suprapunere la extremități, pe 
partea dreaptă sau pe partea stângă, cu sau fără îndepărtarea frag-
mentelor.

• Lungimea minimă a suprapunerii: 200 mm.

FIXAREA PANOURILOR

Fixarea panourilor se efectuează în interiorul articulației, sub mem-
brana impermeabilă, înainte de sudarea acesteia.    Trebuie utilizate 
șuruburi din oțel cu piuliță conică sau plată cu diametru de 6,3 mm 
(6,5 mm dacă fixarea se efectuează pe structuri din lemn) și plăcuțe 
de ranforsare plane.

Fixarea în zona îmbinărilor longitudinale este acoperită automat și 
impermeabilizată prin sudarea membranei.

Pentru fixarea intermediară, se utilizează aceleași șuruburi și plăcuțe 
amplasate peste membrană.  Ulterior, fixarea este impermeabilizată 
prin sudarea unui disc din plastic cu diametrul potrivit.

TD5 SINTEC 

Grosime 
panou Grosime oţel

Sarcină maximă distribuită uniform în kg/m2

Distanţa dintre suporturi în m     anvergură simplă

mm ext/int
mm 

2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Sarcină maximă distribuită uniform în kg/m2

50

0,5/0,5 230 170 120 85 60 - -

0,6/0,5 260 190 135 95 65 45 -

0,8/0,5 310 230 155 105 80 55 -

80

0,5/0,5 335 260 170 120 90 65 50

0,6/0,5 335 265 215 150 110 85 65

0,8/0,5 335 265 215 185 150 115 90

100

0,5/0,5 335 265 205 145 105 80 65

0,6/0,5 335 265 215 185 135 100 80

0,8/0,5 335 265 215 185 160 135 110

0,8/0,6 465 370 300 255 190 140 110

120

0,5/0,5 335 265 215 175 125 95 75

0,6/0,5 335 265 215 185 160 120 95

0,8/0,5 335 265 215 185 160 135 120

0,8/0,6 465 370 300 255 220 170 130
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Sales office: 
via Giovanni della Casa, 12 • 20151 Milano - Italy

phone +39 . 02 30 704.1 • fax +39 . 02 33 402 706

tamponamento@marcegaglia.com 
www.marcegagliabuildtech.it

Greutate și izolație termică 

Stärke 
des Paneels U (W/m2K) Stahlstärke Greutate 

medie

mm EN 14509 EN ISO 6946 ext/int
mm kg/m2

50 0,41 0,35

0,5 + 0,5 11,19

0,6 + 0,5 12,03

0,8 +0,5 13,69

80 0,26 0,23

0,5 + 0,5 12,33

0,6 + 0,5 13,17

0,8 +0,5 14,83

100 0,21 0,19

0,5 + 0,5 13,09

0,6 + 0,5 13,93

0,8 +0,5 15,59

0,8 +0,6 16,57

120 0,18 0,16

0,5 + 0,5 13,85

0,6 + 0,5 14,69

0,8 +0,5 16,35

0,8 +0,6 17,33

Strat extern de tablă și strat intern de tablă

Extern Intern

Finisaje 
distanţă 1000 
mm

cu șipci cutată
(5 cute)

Oţel zincat 
prevopsit

Calitate standard
S250GD 

Calitate standard
S250GD

Grosime nominală: 
min. 0,50 mm
max. 0,80 mm

Grosime nominală: 
min. 0,50 mm
max. 0,80 mm

Prevopsire parte 
expusă a intradosului cu 
cicluri Marcegaglia:
• MP3 (poliester, 
   25 μm), standard
• MP10 (PVDF, 25 μm),    
   disponibilă la cerere
• MP20 (poliuretan/
   poliamidă, 60 μm), 
   disponibilă la cerere

Strat izolant

Spumă poliuretanică 
Standard PUR

PIR - performanţă a comportării la 
foc - la cerere

Densitate 35 ÷ 40 kg/m3

Agent de expandare care nu necesită utilizarea 
substanţelor CFC, HCFC și HFC

Membrană din plastic

Material

Poliolefine flexibile întărite cu strat din sticlă 
(TPO)

Grosime
Standard 1,5 mm

Broof 2,0 mm

Lăţime 1060 mm

CULORI

Culori standard ale stratului extern de tablă

Consultați catalogul Marcegaglia. La cerere, în cazul unor cantități 
semnificative și al ciclului MP3, pot fi prevăzute toate culorile simi-
lare celor menționate în tabelul de culori RAL. În ceea ce privește 
alte cicluri de vopsire, trebuie evaluată fezabilitatea de la caz la caz.

Culori standard ale membranei din plastic

• Culoare standard: gri deschis
• Alb, reflexie a luminii soare > 0,65 - la cerere

gri deschis 

asemănător cu  RAL 9002

alb pur

asemănător cu  RAL 9010


