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ROMANA 

   
Dată fiind forma deosebită a acoperișului într-o 

apă, oferim toate accesoriile pentru a asigura o 

închidere estetică și funcțională.  Țigla de creastă 

se așază cu câțiva cm în afara punctului superior al 

acoperișului, astfel că în spatele crestei să se 

poată îmbrăca peretele. Pentru o poziționare și 

fixare mai bună a țiglelor de creastă, șipca de 

susținere a acestora se va înlocui cu o scândură de 

dimensiunile 3x15 cm. 

ATENŢIE!  

Prinderea țiglelor de creastă se va face 

întotdeauna atât cu cui sau holțșurub, cât și cu 

cârlig de ancorare!  

  

DATE TEHNICE  

Material: nisip, ciment, apă, pigmenți anorganici 

Culori: antic, antracit, maro, roșu cărămiziu 

Dimensiuni: 330 x 420 mm 

Greutate: 7,50 kg / buc 

Lungime 

activă: 
394 mm 

Lățime activă: 300 mm 

Suprapunerea 

crestei: 
100 mm 

Ambalare: 30 buc / palet 

Necesar: circa 3,3 buc/ml de creastă 
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ȚIGLA DE CREASTĂ COLȚ  
ROMANA 

 

Fixarea se face cu ajutorul clemelor de siguranță și prin cui sau holțșurub în gaura de fixare 

premarcată. Țigla de creastă se așază cu câțiva cm în afara punctului superior al acoperișului, ca 

în spatele crestei să poată fi aplicat un strat de scândură (îmbrăcarea peretelui). În locul șipcii 

suport, aici se folosește o scândură pentru a asigura o fixare mai bună.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
  

DATE TEHNICE  

Material: nisip, ciment, apă, pigmenți anorganici 

Culori: antic, antracit, maro, roșu cărămiziu 

Dimensiuni: 330 x 420 mm 

Greutate: 9,00 kg / buc 

Lățime activă: 330 mm 

Suprapunerea crestei: 100 mm 

Ambalare: 16 buc / palet 

Necesar: 
câte 1 bucată la trecerea de la țigla de 

creastă la țigla laterală 

DATE TEHNICE  

Material: nisip, ciment, apă, pigmenți anorganici 

Culori: antic, antracit, maro, roșu cărămiziu 

Dimensiuni: 330 x 420 mm 

Greutate: 9,00 kg / buc 

Lățime activă: 330 mm 

Suprapunerea crestei: 100 mm 

Ambalare: 16 buc / palet 

Necesar: 
câte 1 bucată la trecerea de la țigla de 

creastă la țigla laterală 
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Această țiglă se întrebuințează atunci când lungimea crestei este divizibilă cu 15. 

ATENŢIE! 

Prinderea țiglelor de creastă se va face întotdeauna atât cu cui sau holțșurub, cât și cu cârlig de 

ancorare!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATE TEHNICE  

Material: nisip, ciment, apă, pigmenți anorganici 

Culori: antic, antracit, maro, roșu cărămiziu 

Dimensiuni: 180 x 420 mm 

Greutate: 3,50 kg / buc 

Lățime activă: 150 mm 

Suprapunerea crestei: 100 mm 

Ambalare: 24 buc / palet 

Necesar: 
câte 1 bucată la trecerea de la țigla de 

creastă la țigla laterală 
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