
BANDĂ PENTRU COAMĂ  

Element universal de acoperiş destinat execuţiei uscate a 
creastelor şi a coamelor care asigură aerisirea sub coama. 
Pe muchie pe ambele părţi ale benzii pentru coamă se află 
benzi autoadezive pentru fixare pe ţiglă.

Lăţimea benzii: 300mm
Lungimea benzii: 5m
Secţiunea transversală liberă
pentru aerisire: 145cm2/m pe planul acoperişului
Consum: ~1m VR 300 ALU/m' al creastei sau coamei
Culori disponibile: cărămiziu, roşu, negru, maro

FOLII PENTRU ACOPERIŞ

Folii de acoperiş cu înaltă permeabilitate la vapori şi 
impermeabile la apă MDM VAXO L 125 şi PROFI TOP 
Light 100.

Funcţia foliilor permeabile la vapori , imperme-
abile la apă MDM VAXO L 125 şi PTL 100:

- permit uscarea corectă a construcţiei şi a materialelor 
 de izolaţie

- permit crearea microclimei plăcute în spaţiu

- datorită caracteristicilor lor măresc şi proprietăţile   
 termoizolatoare cu aproximativ 10%

- cresc durata de viaţă a şarpantei, subşarpantei şi   
 învelitoarei

- posibilitate de montare pe astereală, căpriori sau placă  
 inclinată din beton

- impiedică pătrunderea dăunătorilor şi prin aceasta   
 protejează şarpantă de distrugeri şi putrezire

- împiedică condensarea apei în izolaţia termică

CARACTERISTICILE DE BAZĂ a Foliilor de 
acoperiş MDM VAXO L 125 şi PTL 100

PLASA PENTRU PĂSĂRI

Plasa pentru păsări se utilizează la deschiderile de jos pentru 
aerisirea acoperişului astfel încât împiedică intrarea păsărilor şi 
insectelor în construcţia acoperişului.

Lăţimea benzii: 80mm
Lungimea benzii: 5m
Secţiunea transversală 
liberă pentru aerisire: 80%
Consum: ~1m din banda 
periferică /m' de streasina
Culori disponibile: 
cărămiziu, negru, maro

CLEMA FIXARE TIGLA DE COAMA

Element de fixare metalic colorat care se utilizează pentru 
fixarea ţiglelor de coamă în procedura de încorporare 
uscată. Prin şurub se fixează ţigla de şipcă, iar apoi cu un 
alt şurub clema se fixează direct pe şipcă. 

PLĂCUŢA INCHIDERE TIGLA DE COAMA

Plăcuţa inchidere tigla de coama se utilizează pentru 
închiderea capetelor coamei  cu menţinerea aerisirii. 
Înpiedică intrarea păsărilor şi insectelor în construcţia 
acoperişului.

CLEMA ÎMPOTRIVA FENOMENELOR 
METEO NEFAVORABILE

Clema din zinc împotriva fenomenelor meteo nefavorabile 
se foloseşte în regiunile cu vânturi frecvente şi puternice. 
Măreşte securitatea construcţiei şi rezistenţa ţiglei la 
acţiunea vântului. Se montează lateral lângă fanta ţiglei. 
Clema este universală pentru toate modelele de tiglă Nexe.

SUPORT ŞIPCA DE COAMĂ

Element metalic care serveşte pentru fixarea 
şipcii de coamă. Prin folosirea sa şi prin 
dispunere corectă se obţine linie precisă şi 
dreapta a coamei.

Lungime: 210 mm
Dimensiunea profilului „U”: 
20x50x55 mm
Consum: ~1 bucată/0,8 m de  coamă 

Consum: se recomandă 
să fie dispus pe fiecare ţiglă 
de pe conturul acoperişului 
(streaşina, creasta, muchia 
din stânga şi din dreapta a 
acoperişului). Pe restul 
acoperişului se dispune la 
fiecare a patra ţiglă.

MDM VAXO L 125
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Consumul: ~1,1 m2 folie/m2 construcţie de acoperiş 

PROFI TOP Light 100
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23272 Novi Bečej, Železnička 13, Republica Serbia
Tel: +381 (0)23 771 970, +381 (0)23 771 971, 
Fax: +381 (0)23 773 300
polet@nexe.rs,  www.polet.rs

DATE DE CONTACT

Consum: 1 bucată/1 ţiglă coamă
Culori disponibile: cărămiziu, roşu, negru, maro

(+15%)-

(+30%)-

(+15%)-

(+15%)-

Secţiune transversală liberă pentru 
aerisire: 16 cm/buc
Material: Polipropilena, rezistentă la radiaţii UV
Culori disponibile: cărămiziu, roşu, negru, maro

Clasa F

°C -40

ACCESORII
DE ACOPERIŞ

CARACTERISTICI UNITATEA DE
MĂSURĂ VALOARE
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Flexibilitate la temperaturi joase

Consumul: ~1,1 m2 folie/m2 construcţie de acoperiş


