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Asamblarea pieselor pretaiate din panou tip EUROPAN 

Cu masina de taiat panouri putem pretaia piesele unei lucrari in functie de dimensiunile specificate, 
contribuind prin aceasta la tăierea mai rapidă și mai precisă a panourilor. Panourile pretăiate sunt gata 
pentru a fi asamblate (atat intr-un atelier cat si la fata locului), după cum urmează: 
Pe planul de executie (sau lista de piese) marcam toate piesele separat (nr. Poz.), si ca urmare 

masina va face aceleasi marcaje pe fiecare parte a pieselor respective. Anexam lista de 

marcare al pieselor (Fisele de montaj), la fel si shema panourilor pretaiate cu asezarea 

pieselor, in acest fel identificarea pieselor fiind foarte usoara. 
 

Piese de canal drepte: 

In cazul canalelor drepte de aceeași secțiune transversală, adunam sectiunile si aflam lungimea totala 
necesara al acestora. Aceste lungimi sunt apoi taiate din panouri de 4 metri lungime, aceste fâșii sunt 
marcate dupa masura lor pe panou sau pe ambalaj. În timpul instalării prima data punem piese de 4 metri, 
iar în final ultima piesa scurta va fi taiata dintr-o piesa de 4 metri. Urmatoarea sectiune dreapta va fi 
inceputa cu bucata ramasa anterior, vor urma din nou piese de 4 metri, iar la capat din nou vom taia o 
piesa de potrivire. In acest fel vom evita adunarea pieselor scurte. 
 

Modalitatea de asamblarea este urmatoarea: 

Marginile taiate in 45 de grade sunt unse cu adeziv Special pentru panou și trebuie 
asteptat până când adezivul se usucă, astfel încât la atingere nu mai este lipicios. Pentru 
asta, temperatura mediului în atelier trebuie să fie de cel puțin 10 ÷ 12°C. Uscarea 
adezivului este dependentă de temperatura, prin urmare in mediul cald adezivul se usucă 
(adică se evapora) mai repede. După uscarea potrivita a adezivului, laturile unei piesele 
se potrivesc exact si se preseaza puternic laturile longitudinale unse cu adeziv, având 

grijă să executam secțiunea transversală exacta !!!!. Se repetă acest lucru pentru toate laturile, 
atâta timp cât piesa dreaptă este finalizată. Colțurile unde folia de aluminiu exterioara nu este tăiată, 
trebuie doar sa fie pliate, iar colțurile tăiate, dupa lipire, pentru o buna aderenta trebuie presate cu spatulă 
rigida și apoi să fie aplicate in direcție longitudinală cu banda de aluminiu, netezirea se face cu o spatulă 
moale. Pentru panoul instalat in exterior colturile longitudinale se intaresc cu gheare Tiger la fiecare 
500mm distanta, dupa aceasta este aplicata banda de aluminiu. Pe un capăt al piesei aplicam profilul dorit 
(care este lipit cu adezivul Fast pentru profile), dupa care se masoara lungimea piesei si dacă este necesar, 
se taie la masura. Apoi, aplicam profilul de imbinare si pe celalalt capat al piesei și în cele din urmă facem 
etansarea piesei cu silicon de-a lungul muchiilor longitudinale interioare. Piesele de 4 metri lungime se 
etanseaza cu ajutorul sculei speciale, aplicatorul de silicon (pusca) de 2 metri lungime. Piesele finisate pot 
fi suspendate de tavan si plasate sub presiune dupa uscare completă (după 24 ore). 
 

Piese speciale: 

Piesele sunt livrate în panouri pretăiate, pe fiecare panou este scris numărul de Poz. și anexate sunt shema 
panourilor pretaiate cu asezarea pieselor, in acest fel identificarea pieselor fiind foarte usoara. 
 

Exemplu pentru schema panou pretaiat: 
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Modalitatea de asamblarea este urmatoarea: 

1) Desprindem din panou bucatile individuale si pe baza numerelor de Poz. 
punem in grupuri bucatile de aceeasi Poz, acestea fiind partile componente ale 
piesei. 
2) Inainte de aplicarea adezivului potrivim bucatile componente ale piesei in 
asa fel, ca toate partile marcate cu nr de Poz. sa fie la acelasi capat al piesei. 
Piesele de dimensiuni mari (mai mari decat marimea panoului) sunt pretaiate 
in bucati si acestea trebuie mai inainte imbinate. Piesele care trebuie imbinate 
masina le marcheaza (nr Poz.) in mijlocul piesei. 

3) La piesele care au parti curbate sau unghiuri, dupa necesitate, trebuie curbate sau taiate la unghiul 
potrivit. 
Important: liniile de marcaje de pe piese indica locul si directia curburii sau directia de indoire in 
unghi. Linia mai lunga indica indoirea piesei pe partea pe care este marcajul (partea interioara a 
piesei), iar linia scurta indica indoirea piesei pe partea opusa pe care se afla marcajul (exteriorul piesei), 
vezi poza alaturata. 
In cazul coturilor curbate, pe latura curba exterioara avem 4 marcaje lungi, intre care trebuie curbata 
placa, iar pe latura interioara-daca este curbata- avem 4 marcaje scurte intre care trebuie curbata 
placa, ori, daca latura interioara nu este curbata ci unghiulara, avem marcaje scurte unde pe partea 
opusa trebuie sa taiem cu cutitul ca lama dubla. 
4) Cand „pe uscat” adica fara adeziv toate bucatile unei piese se potrivesc, aplicam adezivul Special 
pentru panou pe laturile bucatilor. Pasii urmatori se executa la fel ca si in cazul pieselor drepte, descris 
mai sus. 
 

Piesele de sectiuni transversale mari (cu latura mai mare de 1100mm) le facem pe cat posibil 

de 1200mm lungime (mai ales piesele drepte), asa nu va fi necesar ranforsarea acestora 

pentru ca laturile nu sunt imbinate. Partile componente ale pieselor de dimensiuni mari (ex. Teuri, 
Coturi, Reductii) uneori trebuie executate din mai multe parti imbinate, imbinarea fiind facuta cu adeziv si 
pe linia de imbinare banda de aluminiu autoadeziva pe ambele parti. Aceste piese dupa asamblare trebuie 
ranforsate, punctele de ranforsare fiind facute pe linia de imbinare pentru a avea o rezistenta ridicata la 
presiune. 
Nota: La sistemele exterioare, de-a lungul laturilor de imbinare este important aplicarea 

ghearelor „Tiger” la fiecare 500mm lungime! 

 
Instalarea, suspendarea de tavan, punerea in functiune a sistemelor: 
In cazul instalarii canalelor din panou preizolat tip EUROPAN, atit in cazul instalatiilor exterioare cat si in 
cazul instalatiilor interioare, sistemul trebuie conectat electric la pamant in scopul evitarii accidentelor de 
electrocutare.  
In cazul instalarii in exterior, canalele de ventilatie se pun pe puncte de suport din sectiuni de otel 
zincat, care sunt plasate pe talpi de beton, la o distanta maxima de 2 metri. La fiecare al doilea suport se 
aplica si un sprijin lateral de 45 grade impotriva vanturilor puternice. 
Sectiunile exterioare de pe acoperisuri-terasa trebuie instalate in acelasi unghi de inclinatie ca si acoperisul 
in scopul ca zapada si gheata sa se scurga de pe suprafata canalelor. Inclinatia sa fie de 3-5%. 
Din cauza posibilitatii inghetului, al vibratiilor din cauza vanturilor puternice si al presiunilor mari, profilele 
de aluminiu la aplicatiile exterioare in afara de lipirea cu adezivul Fast pentru profile, se fixeaza de panou si 
cu suruburi autofiletante: la sectiuni transversale cu latura mai mica de 600mm cu 2 suruburi (cate unul la 
capete), la sectiuni transversale cu latura intre 600-1500mm cu 3 suruburi (cate unul la capete si unul in 
mijloc), si la sectiuni transversale cu latura mai mari de 1500mm cu cate 1 surub la fiecare 60 centimetri. 
La coltul pieselor asamblate in exterior nu aplicam piese de mascare din PVC, acestea fiind inlocuite cu 
piese asemanatoare din tabla zincata. 
Pe portiunile de canale asamblate astfel la urma peste profilele de aluminiu se aplica un strat de banda 
ALUBUTYL pe partea superioara complet, si cate o portiune de 10-10cm se continua in jos si pe cele doua 
capete laterale. Se aplica banda ALUBUTYL si pe discurile de ranforsare de pe sitemele in exterior. Banda 
ALUBUTYL se aplica cu scopul de a impiedica patrunderea apei in rosturile dintre profilele de imbinare. 
Suruburile autofiletante folosite la discurile de ranforsare partund prin panou lasand 
posibilitatea de anulare/reducere al etanseitatii, din aceasta cauza la asamblarea ranforsarilor 
trebuie pus silicon pentru etanseitate la suruburi. 
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In cazul suspendarii de tavan in interior, se folosesc aceleasi accesorii ca si la sistemele din tabla, dar 
distanta intre punctele de suspendare poate fi mai mare, maxim 4 metri, iar diametul maxim al tijelor 
filetate de suspendare este 8mm. O solutie economica pentru suspendare este folosirea Suportului 
unghiular autoadeziv (cod C50STF001). 
Baioneta „H” din PVC este recomandata sa fie tratata cu ulei de silicon in scopul aplicatiei mai usoare si un 
capat este recomandat sa fie usor ascutita sa partunda mai usor intre profilele de aluminiu. 
Portiunile de mai multe canale care sunt paralele, este recomandat sa fie stranse impreuna, cu fasii de 
panou puse intre ele ca distantier pentru evitarea frictiunilor intre ele. 
 
La ambele directii (introducere si aspiratie) ale sistemului de ventilatie din canale preizolate, este 
recomandata amplasarea a cate o usa de vizitare. Pentru executie vezi figura de mai jos: 
 
 
 
 


