
Specificaţiile produselor



 

 
1. INFORMAŢII GENERALE 
 

1.1. Originile Astron 
 

Numele de Astron defineşte un sitem de clădiri metalice compuse din elemente fabricate de 
compania Astron Buildings S.A. situată în Diekirch, în Marele Ducat de Luxembourg sau de către 
compania Astron Buildings s.r.o situată în Prerov (Republica Cehă) sau de către compania 
Astron Buildings LLC situată în Yaroslavl (Russia). 

 

1.2. Produsele 
 

Sistemul de cladiri Astron încorporează toate elementele structurale; structura primară şi 
secundară (inclusiv buloanele, clemele de fixare, contrafişele, etc.), închiderile de acoperis şi 
pereţi (inclusiv şuruburile, bureţii de etanşare, benzi mastic, borduri, etc.), precum si izolaţia 
termică Astrotherm (vezi subcapitolul de mai jos) şi evident, toate materialele necesare finisării 
finale. Accesoriile precum panourile translucide, uşile, ferestrele, monoventilatoarele, trapele de 
fum, etc. sunt de asemenea disponibile. Grinzile de rulare pentru pod, structurile de mezanin si 
parcari pentru masini sunt de asemenea elemente care fac parte din gama de produse Astron. 

 

1.3. Gama de sisteme Astron 
 

Sistemul de cladiri Astron este utilizat pentru construcția de clădiri din oțel funcționale sau 
nerezidențiale, fie clădiri cu o singură etapă (SSB) sau clădiri cu mai multe etaje (MSB), fie 
structuri industriale. 
Sistemul de clădiri Astron sunt optimizate pentru a îndeplini cerinţele specifice ale fiecărui client. 
Toate dimensiunile intermediare cuprinse între limitele sistemului, definit mai jos (vezi 1.6.), pot fi 
produse; sistemele de clădiri Astron sunt realizate la comandă în funcţie de utilizarea plănuită şi 
de constrângerile impuse de locaţie (dimensiuni trevei, etc).  

 
Diversele coduri de produs ale sistemelor de construcţie Astron indică configuraţia cadrului şi 
utilizarea proiectată. Aceste coduri de produs sunt definite mai jos, împreună  cu caracteristicile 
specifice şi limitările de dimensiune obişnuite (vezi 1.6.).  

 

AZM1 Construcţie cu deschidere liberă, având stâlpi cu secţiune variabilă. Grinzile sunt 
fie cu secţiune completă, fie secţiuni parţial variabile.  

 

AZM2,3,4 Construcţii modulare formate din 2, 3 sau 4 module. Stâlpii exteriori au secţiune 
variabilă, iar cei interior pot fi din ţeavă sau tablă sudată (profile în H). Grinzile sunt 
de obicei cu secţiune variabilă.  

 

AS  Construcţii cu deschideri libere de dimensiuni mari, cu pante de 20% şi stâlpi cu 
secţiune variabilă. 

 

AE  Construcţii cu deschidere liberă având stâlpi cu secţiune constantă. În mod 
normal, grinzile au secţiune variabilă. 

 

AL  Construcţii cu deschidere liberă, cu o singură pantă, având stâlpi cu secţiune 
constantă 

AP Extinderi laterale care, în general, pot să fie ataşate celorlalte tipuri de clădiri. 
Stâlpii sunt în general cu secţiune constantă. 

 

AT Săli de tenis: stâlpii au secţiune constantă, cu acoperiş simplu sau în două ape 

 
În principiu, există posibilitatea de a adăuga elemente speciale pentru toate aceste tipuri de 
clădiri, cum ar fi: copertine (la nivelul acoperişului sau pe perete), extinderea acoperişului pe 



 

peretele frontal şi/sau aticuri, fie ca o continuare directă a pereţilor, fie ca o consolă parţială sau 
completă, în jurul clădirii. 

 

 
1.4. Mezanine 
 

Sistemele de clădiri Astron permit integrarea mezaninelor; acestea pot fi construite în orice parte 
sau în întreaga clădire şi au, în general, un singur nivel. Sunt disponibile mai multe sisteme de 
mezanin: cu cofraj pierdut din metal, cu panouri prefabricate din beton, fâşii cu goluri si structuri 
composite. 

 
 

1.5. Termeni care definesc construcţiile Astron 
 

• Linia structurală a construcţiilor Astron Buildings Building este, prin definiţie, conturul 
suprafeţei exterioare a cadrului secundar (în general, pane de acoperiş şi rigle). 

• Deschiderea construcţiilor Astron Buildings Building este distanţa dintre liniile structurale 
ale cadrelor pereţilor laterali ai clădirii. 

• Lungimea unei clădiri este distanţa dintre liniile structurale ale cadrelor de capăt ale 
clădirii. 

• Înălțimea la streasina este distanța verticală dintre nivelul zero (atenție: baza stalpului ar 
putea fi la un nivel negativ) și punctul de intersecție al liniei de oțel de la acoperiș și al 
liniei de oțel de la peretele lateral. 

 

 
 

1.6. Dimensiunile obişnuite  
 

În tabelul de mai jos sunt prezentate gamele de dimensiuni utilizate cel mai des, pentru fiecare tip 
de cadru. Este posibil să existe cadre de alte dimensiuni decât cele din aceste game, însă 
acestea necesită studii speciale. 

  
 

 
Remarci: 
• Traveea este în general cuprinsa între 5 și 12 metri. 
• Există restricții privind panta acoperișului pentru acoperirea acoperișului Aluzinc în general, 
acoperișul LMR600 și în prezența suprapunerilor de panouri sau a accesoriilor. 
Mai multe detalii la cerere 
 
 

TIP Deschidere (m) 
Panta 

acoperişului 
(%) 

Înălţimea la  
streaşină (m) 

AZM1 
15 - 30 
30 - 60 

2 - 33 
10 - 33 

4.20 -   9 
4.20 - 12 

AZM2 
18 - 30 
30 - 72 

2 - 33 
2 - 33 

4.20 -7.2 
4.20 - 12 

AZM3 27 - 72 2 - 33 4.20 -   9 

AZM4 36 - 72 2 - 33 4.20 -   9 

AS 42 - 72 20 5.40 -   9 

AE 10 - 20 2 - 33 3.30 -   6 

AL 6 - 12 2 - 10 3 - 6.6 

AP 3 - 15 2 - 33 3 - 6.6 



 

1.7. Calcule statice, desene şi garanţii, marcajul CE, Declaratia de Performanta (DoP) si 
garantii 

 
Astron va livra un set complet al planurilor de montaj, specific fiecărei clădiri. La cerere, sau dacă 
legislaţia locală prevede acest lucru, metodele de calcul vor fi furnizate autorităţilor locale, 
companiilor de asigurări etc. 
Fiecare set de produse Astron este marcat CE, fie pe baza EN1090-1 sau ETA-18/1027. 
Declarația de performanță corespunzătoare (DoP) se livrează la cerere. 
Garanţiile oferite sunt prezentate în detaliu în oferta de preţuri, în documentul intitulat             
„Termeni şi condiţii”. 
. 

 
 

2. CALCULELE DE PROIECTARE 
 

2.1. General 
 

Elementele structurale ale construcţiilor Astron sunt proiectate de echipe de ingineri şi sunt 
conforme cu Codurile Naţionale. Metodele detaliate de proiectare sunt definite în evaluarea 
tehnică europeană specifică Astron ETA-18/1027 "Astron Building System". 
Toate țările europene începând cu 2013 utilizează EN1090 pentru execuția structurilor metalice, 
implicând implicit trimiterea la așa-numitele Eurocode pentru partea de proiectare structurală. 
Eurocodurile au fost puse în aplicare ca 58 de piese individuale în cadrul celor 10 rubrici "EN 
1990" la "EN 1999". Implementarea națională cuprinde textul complet, nealterat al eurocodului, 
precedat de o pagină națională de titlu și de cuvântul național prealabil urmat de anexa națională. 
O serie de versiuni de erate și upgrade au fost publicate în ultimii ani. 
 
Proiectarea clădirilor Astron, în general, respectă procedurile Eurocode completate de anexele 
naționale, precum și prevederile speciale prevăzute în ETA-18/1027 "Astron Building System". 
 
Deoarece există anumite aspecte naționale specifice în implementarea Eurocodurilor în mai multe 
țări europene, cercetarea și dezvoltarea respectă îndeaproape situațiile juridice din aceste țări și 
comunică utilizarea codului corespunzător. 
 

 

2.2. Încărcări luate în considerare    
 

2.2.1. Toate încărcările indicate pe ordinul de comandă vor fi luate în considerare. Totuşi, 
încărcările climatice si utile, descrise în legislaţia naţională corespunzătoare, vor fi de asemenea 
luate în considerare.Determinarea încărcărilor exacte pentru un anume loc geografic şi pentru o 
altitudine la care este situată o clădire rămân responsabilitatea Builder/Dealer-ului. 
 
2.2.2. Încărcările luate în considerare în mod normal sunt: 

• Încărcarea proprie a cadrului şi a elementelor de structură suportate de către acesta 
(panele de acoperiş, tabla etc.) 

• Încărcarea din zăpadă sau, în anumite cazuri, chiar a nisipului 

• Încărcarea din vânt 
 
2.2.3. Unele încărcări suplimentare care sunt luate în considerare, dacă este necesar, sunt: 

• Încărcările produse de către ocuparea proiectată 

• Încărcările materialelor depozitate în clădire 

• Încărcările accesoriilor şi serviciilor, precum încălzirea, iluminarea, plafoanele false, 
izolaţia etc. 

• Încărcările podurilor rulante, ale şinelor, ale mezaninelor 

• Încărcările produse de cutremure 

• Impactul provocat de încărcarea accidentală 



 

 
2.2.4. Combinaţiile de încărcări luate în considerare sunt prezentate în codurile naţionale 
corespunzătoare. 



 

3. STRUCTURA  
 

3.1. Terminologia 
 

În general se face o distincţie între structura principală şi cea secundară, după cum urmează: 
Structura principală conţine toate elementele structurale care transferă sarcina exterioară către 
fundaţii. Astfel, acesta include cadrele intermediare, grinzile şi stâlpii pereţilor de capăt, sistemul 
de cadre longitudinale şi grinzile susţinute, cadrele portal, grinzile de rulare pentru pod, 
contravântuirile şi toate componentele asociate în mod normal cu cele mai sus menţionate, spre 
exemplu buloanele de ancoraj sau consolele pentru poduri. De asemenea, sunt incluse în 
„structura principală” elemente precum grinzile pentru mezanine şi grinzile sudate în general, 
precum şi contravântuirile. 
 
Structura secundară constă din elementele de susţinere ale acoperişului şi tabla de perete, care 
transferă sarcinile exterioare către structura principală. Aceasta este compusă în principal din 
pane de acoperiş şi rigle de pereţi ca sisteme constructive diferite. 

 

3.2.  Stabilitatea 
 
3.2.1. Stabilitatea transversală a clădirii 

 
Stabilitatea transversală a construcţiei este obtinuta prin rigiditatea cadrului principal. Cadrele 
sunt asamblate din profile de oţel sudate, în formă de I. Aceste profile formează stâlpii şi grinzile 
şi cuprind inimi şi tălpi de diverse lăţimi şi grosimi. Elementele individuale sunt îmbinate prin 
buloane cu rezistenţă ridicată. În general, baza stâlpilor cadrelor principale este articulată. 
Îmbinarea superioară a unui stâlp interior de cadru este de obicei articulată. Totuşi, în anumite 
cazuri (clădiri înalte, prezenţa încărcării unui pod rulant ,etc.), unde deplasarea orizontală a 
cadrului ar putea să depășească limita necesară, aceste îmbinări pot fi executate ca incastrate. 

 
3.2.2. Stabilitatea longitudinală a clădirii 
 

Stabilitatea longitudinală a clădirii este asigurată de contravântuiri, amplasate în acoperiş şi în 
pereţi, într-una sau mai multe travei, în funcţie de dimensiunea forţelor generate şi de lungimea 
clădirii. 
 
În general, contravântuirile sunt alcătuite din legături  făcute din tiranţi de oţel, sau profile în 
funcţie de caz, formând diagonale, şi montanţi de forma unor pane sau rigle cu secţiuni 
consolidate. Aceste elemente pot fi chiar tuburi din oţel în cazul unor forţe mari.  

 
Dacă nu este posibilă montarea contravântuirilor în formă de panouri cu diagonale în pereţii 
laterali, din motive estetice sau datorită utilizării planificate a clădirii, acestea pot fi înlocuite cu 
cadre portal sau cu stâlpi cu bază încastrata, amplasaţi în apropierea şi conectaţi la stâlpii 
cadrului principal. 

 
3.2.3. Stabilitatea cadrelor 
 

Tălpile grinzilor principale ale cadrelor sunt stabilizate lateral: talpa superioară de catre panele 
de acoperiş, care sunt fixate pe direcţia longitudinală a clădirii de către contravântuiri. Dacă 
este posibil, se ia în considerare prezența efectului de diafragmă al panourilor de acoperiș. 
Talpa inferioară este stabilizată de către „contrafişe”, sub forma unor corniere, care sunt ataşate 
de talpa inferioară şi pana de acoperiş. Contrafişele sunt distribuite de-a lungul grinzilor, 
conform cerinţelor de proiectare. 

 
Stâlpii exteriori ai cadrului sunt stabilizaţi în acelaşi mod: talpa exterioară de către rigle, şi talpa 
interioară cu contrafişe, dacă este necesar.  
 



 

Este totuşi posibil a avea stâlpi nestabilizaţi lateral, practic fără suporţi laterali fie pe talpa 
exterioară, fie pe cea interioară  sau deloc. 

 
3.2.4. Mezanine si structuri pentru parcari de masini 
 

Structura mezaninelor este realizată din grinzi laminate sau secţiuni sudate, cu sau fara efect 
composit, susţinute parţial de către cadrele clădirii şi/sau de către stâlpi suplimentari. 

 
Mezaninele sunt stabilizate de conectarea lor la cadrele clădirii sau de către un sistem 
independent de contravântuiri. 
 
Parcarile sunt executate ca structuri tradiționale laminate la cald, cu platforme din beton, fie cu 
efect compozit, fie cu elemente prefabricate pentru demontare completă. 

 
3.2.5. Grinzi de rulare pentru poduri rulante 
 

Grinzile de rulare sunt realizate din profile laminate; în general, acestea sunt susţinute de 
consolele pentru poduri. Grinzile de rulare pot fi simplu rezemate sau in sistem continuu. Sinele 
de rualre pot fi sudate de grinzile de rulare sau fixate mecanic. 

 
3.2.6. Stabilitatea cadrelor de capăt 
 

În general, cadrele de capăt sunt alcătuite din profile sudate cu sectiune I sau stâlpi laminaţi sau 
profilaţi la rece care susţin o grinda Z profilata la rece. 
Stabilitatea acestui cadru în planul său este asigurată de contravantuiri tip rod (in cruce) sau de 
stalpi incastrati. 

 
3.2.7. Structura secundară  
 

Panele de acoperiş şi riglele cu profil Z sunt produse prin profilarea la rece a unor role de oţel. 
 

Panele de acoperiş sunt fixate pe grinzi şi, datorită suprapunerii panelor de acoperiş deasupra 
grinzilor, se comportă ca grinzi continue. 

 
Riglele pereţilor laterali sunt de asemenea continue, cu suprapuneri în dreptul stâlpilor cadrului 
principal, însă pot să fie şi simplu rezemate, între stâlpi. Aceste două condiţii se aplică şi riglelor 
pereţilor de capăt. 

 
În mod normal, o pană de acoperiş continuă, secţiune Z, sau o pană de acoperiş continuă cu 
secţiune dublă este utilizată ca element al streşinii, în funcţie de încărcare şi condiţia acesteia. 

 
3.2.8. Efectul de diafragmă  
 

Astron oferă o gamă largă de panouri pentru acoperişuri şi pentru pereţi, precum și soluții 
constructive diferite (sistem cu un strat de tabla, sistem cu doua straturi de tabla, sistem de 
distantieri). Performanța acestor sisteme de inchideri diferite în ceea ce privește efectul de 
diafragma pe care le realizează este destul de variabilă și nu este în general luată în considerare 
pentru stabilizarea globală a clădirii. Cu toate acestea, pentru anumite sisteme de acoperiș, 
efectul de diafragma este astfel încât să permită stabilizarea locală a elementelor, mărind 
substanțial capacitatea de încărcare a structurii. 

 



 

3.3.  Specificaţiile materialelor 
 
 

În general, materialele utilizate și metodele de producție corespund seriei EN1090 și sunt 
definite în Evaluarea Tehnică Europeană specifică Astron ETA-18/1027 "Astron Building 
System".  
Se efectuează un audit periodic efectuat de o terță parte a controlului de producție al fabricii 
Astron (FPC), documentat de un certificat de conformitate conform EN1090-1, precum și un 
certificat de constanță a performanței conform ETA-18/1027, care permite Marcajul CE al 
produselor Astron. 
 
 
3.3.1. Elemente prefabricate sudate ale structurii principale 
 

Elementele sudate care sunt utilizate în special pentru structura primară sunt realizate din oţel 
S335 J2+N, conform EN 10025, partea a doua. 

 
Proprietăţile principale, pentru grosimi mai mici de 16 mm, sunt: 

▪ Rezistenţa la curgere: 355 N/mm² 
▪ Rezistenţa ultimă: 470 N/mm² 
▪ Alungirea la rupere: minimum 22% 

 
Sudura elementelor este realizată conform EN 1090-2. Sudarea inimii de tălpi se face automat 
prin sudură în arc electric sub strat de flux. Electrodul de sudură şi stratul de flux sunt conforme 
cu norma EN ISO 14171 & EN 14174 şi referinţa privind calitatea sudurii cu norma EN ISO 
14171-A-S 3T 2 AR S2. Sudura manuală a plăcilor de capăt, rigidizărilor, etc se face în 
concordanţă cu norma EN ISO 14341, calitatea EN ISO 14341-A -G42 2 M G3Si1 sau G42 2 M 
G4Si1. 
 

 
3.3.2. Stâlpi cu secţiune tubulară 
 

Stâlpii interiori ai cadrelor intermediare sunt realizaţi în general din tuburi de oţel, de calitate 
S235JRH, conform normei EN 10219. 

 
Proprietăţile principale ale acestor elemente sunt: 

• Rezistenţa la curgere: 235 N/mm2 

• Rezistenţa ultimă la rupere: 340 N/mm2 

• Alungirea la rupere: minimum 22% 
 

3.3.3. Grinzi pentru mezanine şi pod rulant 
 

Aceste grinzi sunt în general profile laminate la cald, din oţel de calitate S235 sau S355 conform 
normei EN 10025, partea a doua. 

 
3.3.4. Elemente profilate la rece 
 

Elementele profilate la rece, în general panele de acoperiş, riglele şi grinzile de capăt, sunt 
realizate din oţel S 390 GD + Z 275, conform normei EN 10346. 
 
Profilele secţiune Z au o înălţime de 203 mm sau de 254 mm, iar grosimea lor variază între 1,25 
mm şi 3,2 mm, în funcţie de sarcinile la care vor trebui sa reziste şi de utilizare. 

 
3.3.5. Îmbinările 
 



 

Îmbinarea diverselor componente care formează structura principală este realizată în general cu 
şuruburi galvanizate cu rezistenţă ridicată, grupa 10.9, conform EN ISO 898-1 şi descrierii din EN 
14399, părţile 1, 2, 4 şi 6. Cele mai utilizate şuruburi au diametrul de 20, 24 şi 30 mm. 
 
Îmbinarea grinzilor (profil secţiune Z) cu stâlpii pereţilor de capăt este realizată cu buloane M16, 
grupa 10.9, conform normei EN 14399, părţile 1, 2 şi 4. 
 
Îmbinarea dintre panele de acoperiş şi rigle, şi dintre acestea şi structura principală, este 
realizată cu buloane M12, grupa minimă 4.6, conform normelor EN ISO 4018 şi 4034, cu excepţia 
dimensiunilor capului şi piuliţei şuruburilor care au 19 mm. 
 

3.3.6. Contravântuirile 
 

Tiranţii din oţel ce formeză diagonalele unui panou contravântuit sunt fabricaţi din oţel de calitate 
6.8 pentru diametre de Φ 18 & 24 şi 5.8 pentru diametrul Φ 30. Filetul tiranţilor este realizat prin 
bobinare. Sunt utilizaţi tiranţi cu trei diametre, pentru a realiza fileturi M18, M24 şi M30. 
 

3.3.7. Buloanele de ancoraj 
 

Buloanele de ancoraj sunt realizate din acelaşi material ca şi tiranţii contravântuirilor, cu aceleaşi 
diametre, M18, M24 şi M30. Buloane de ancorare speciale sunt livrate pentru situaţiile specifice. 

 
 

3.4. Protecţia Anti-Coroziune 
 
3.4.1. Strucutra Principală 
 

Componentele structurii principale sunt sablate în fabrică şi acoperite cu un strat de protecţie 
împotriva ruginii, conform EN ISO 12944. 
 
 Acestea sunt acoperite fie cu Grund: 

▪ Grund pe bază de apă:   amestec acrilat-copolimer 
▪ Grosimea nominală a stratului uscat:    80 mic. 
▪ Protecţie anti-coroziune:  C2, nivel ridicat  
▪ Culorile disponibile:   Gri (aprox. RAL 7036) 

Rosu (aprox. RAL 8012) 
Albastru (aprox. RAL 5010) 

 
fie cu vopsea anti-coroziune: 

▪ vopsea anti-coroziune pe bază de apă: amestec acrilat-copolimer 
▪ grosimea nominală a stratului uscat: 100 de microni 
▪ protecţie anti-coroziune: C3, nivel scăzut de protecţie 
▪ culorile disponibile:  Gri (aprox. RAL 7042) 

Albastru (aprox. RAL 5010) 
 

Buloanele de ancoraj sunt furnizate unse, negrunduite şi nevopsite. 
Tiranţii de contravântuire sunt protejaţi de un strat metalic cu grosimea de 45 de microni. 
 
Pentru aplicaţii speciale, componentele structurii principale pot fi galvanizate.  
 

3.4.2. Structura secundară 
 

Panele de acoperiş şi riglele cu profile cu secţiune Z şi C sunt realizate din materiale galvanizate, 
conform EN 10346. Cantitatea de zinc utilizată este de 275 g/m2, care corespunde unei grosimi 
de aproximativ 20 de microni pe fiecare parte. 
 



 

Restul componentelor structurii secundare sunt realizate din materiale galvanizate sau sunt 
protejate cu un strat de vopsea gri, în funcţie de grosimea lor (în general, componentele cu o 
grosime de 3,2 mm sau mai mică vor fi galvanizate). 
 
 

 
 
 
 

4. PANOURILE DE PEREŢI ŞI ACOPERIŞ 
 

General 
 

Astron furnizează cinci tipuri de închideri pentru pereţi şi trei pentru învelirea acoperişului. În 
general, diversele tipuri de închideri pentru pereţi şi acoperiş pot fi combinate. 
Alegerea unei anumite combinaţii este realizată conform unor criterii estetice, tehnice etc. 
În plus, Astron oferă tablă de interior care poate fi perforată pentru a îmbunătăţi absorbţia fonică. 
Există de asemenea două tipuri de panouri de acoperiş proiectate special pentru construcţia 
acoperişurilor built-up 
- Multitec – cu pane 
- Spacetec – fără pane. 

 

4.1.  Panoul de perete LPA 900  
 
4.1.1. Descriere 
 

Panou cutat din oţel, vopsit, realizat prin profilare la rece. 
 
Caracteristicile principale ale acestui panoului sunt: 

▪ Calitatea oţelului: S350 GD în concordanţă cu EN 10346  
   Rezistenţa la curgere:     350 N/mm² 
   Rezistenţa ultimă la rupere:  420 N/mm² 
▪ Grosimea nominală:  0.49 mm    
▪ Lăţime modulară:  900 mm (3 module de 300 mm)  
▪ Înălţimea cutelor:  29 mm   

 
4.1.2. Protecţie şi straturi 
 

Faţa exterioară: 25 mic. Superpoliester 
  35 mic. Superpoliester (HDS) pentru culori închise sau strălucitoare. 

Miez de oţel cu un strat de   275 g/m² zinc sau 
   150 g/m² ALUZINC sau 
   255 g/m² GALFAN  

Faţa interioară: 8 mic. grosime strat interior  
 

Stratul exterior este disponibil într-o gamă largă de culori. 
Culoarea feţei interioare este gri deschis (aproximativ RAL 7035). 
 

4.1.3. Fixarea şi montajul 
 

Panourile sunt fixate pe rigle cu şuruburi de oţel, auto-forante, cu capete din nailon care au 
aceeaşi culoare ca şi panoul. Montarea este realizată prin aplicare continuă pe pereţii laterali, 
prin suprapunerea panourilor individuale (în mod normal, se suprapune doar o cută). De obicei, 
sunt furnizate panouri cu o singură lungime, cu excepţia cazurilor în care înălţimea la streaşină 
depăşeşte 8 metri; în acest caz, sunt create suprapuneri de 100 mm între panouri, la nivelul unei 
rigle. 
 



 

 
 

Descrierea şuruburilor pentru pereţi: auto-forante, cu filet pe întreaga lungime, cu cap de nailon 
colorat 

▪  Lungime:  20 mm pentru șuruburile laterale ale panoului de cusătură 
 30,5 și 59 mm pentru șuruburile de fixare 

▪  Diametru:  4,8 mm pentru șuruburile laterale ale panoului de cusătură 
  5,5 mm pentru șuruburile de fixare 
▪ Material:  oţel carbon cu suprafaţa călită, galvanizat 

 
Distribuţia şuruburilor: 

▪ Pentru fixarea de rigle: 1 şurub pentru fiecare cută, adică 3 pentru fiecare panou 
▪ Pentru prinderea marginilor panourilor:    1 şurub la intervale de 500 mm 

 
4.1.4. Peretele de tip LPA 
 

Prima riglă este situată la 2,2 m înălţime faţă de sol, apoi riglele se succed la intervale nu mai 
mari de 1,8 m. Izolaţia ASTROTHERM (vezi subcapitolul de mai jos) poate fi montată între rigle şi 
panourile LPA900. 
 
De asemenea, se pot monta panouri de interior LPI1200 sau LPG1000 (vezi subcapitolul de mai 
jos) pe interiorul riglelor, rezultând un perete dublu strat şi oferind o finisare internă atractivă; 
acest perete dublu strat sporeşte nivelul de protecţie al izolaţiei şi nivelul de corectare fonică. 
 

 
 

4.2. Panoul de perete POLAR SA 
 
4.2.1. Definiţie 
 

Gama de panouri sandwich de la Astron include două tipuri de miez, spumă (PIR, PUR) și vată 
minerală.  
 
Panourile PUR de la Astron nu conțin CFC / HCFC. 
 

4.2.2. Protecţie şi straturi 
 

 
Acoperirea exterioară a panoului este disponibilă în mai multe culori şi grosimi diferite. 
 

4.2.3. Fixarea şi montajul  
 

Panourile sunt fixate pe rigle cu şuruburi de oţel auto-filetante pentru pereţi, cu capete din nailon 
în aceaşi culoare cu panoul, sau cu suruburi auto-filetante ascunse. Montarea este realizată prin 
aplicare continuă pe pereţii laterali, prin fixarea panourilor unul într-altul. 

 
4.2.4. Distributia riglelor 
 
 Distribuția riglelor este realizata in funcție de grosimea panoului sandwich și a incarcarilor 
de proiectare locale. 

 

4.3.  Sistemul de acoperiş LPR1000 
 
4.3.1. Descriere 
 

Panouri cutate de oţel profilate la rece. Panourile sunt fixate din exterior şi etanşarea 
suprapunerilor este realizată prin aplicarea unei benzi de etanşare între panouri. 



 

 
Caracteristicile principale ale acestui panou sunt: 
 

▪ Calitatea oţelului: S 550 GD sau S 350 GD, conform EN 10346. 
            S 550 GD:                    - Rezistenţa la curgere: 550 N/mm2 

                                                 - Rezistenţa ultimă la rupere: 570 N/mm2 

            S 350 GD:                    - Rezistenţa la curgere: 350 N/mm2 

                                                 - Rezistenţa ultimă la rupere: 420 N/mm2 
▪ Grosimea nominală:                 S 550 GD: 0,55/ 0,54 mm 
                                                       S 350 GD: 0,62/ 0,63 mm 
▪ Lăţimea modulară:                   1000 mm (3 module de 333 mm) 
▪ Adâncimea cutelor principale:  38 mm 

 
4.3.2. Protecţia 
 

Panourile LPR sunt disponibile cu acoperiri diferite, Superpoliester sau ALUZINC. 
 

Panouri vopsite colorat: 
▪ Faţa exterioară: Strat de superpoliester cu grosimea de 25 sau 35 de microni 

 

 
Miez de oţel învelit cu un strat de  275 g/m² zinc sau 

    150 g/m² ALUZINC sau 
    255 g/m² GALFAN 
  

▪ Faţa interioară: strat interior cu grosimea de 8 microni 
 

Finisaj ALUZINC (pe ambele feţe): 
   25 mic. ALUZINC (*) 
   Miez de oţel 
   25 mic. ALUZINC (*) 

(*) corespunde unei acoperiri de 185g/m²   

Alte tipuri de acoperiri sunt disponibile la cerere. 
 

 
4.3.3. Fixarea şi montajul 
 

Distanta orizontala intre panele de acoperis poate varia intre 1.5 si 1.8 metri. 
 
Panourile de acoperiş LPR1000 sunt fixate pe fiecare pană de acoperiş cu şuruburi auto-forante, 
fabricate din oţel inoxidabil Cr/Ni 18.8. Şuruburile sunt furnizate împreună cu o şaibă din oţel uşor 
conică pe care este aplicat prin vulcanizare mastic de etanşare EPDM. EPDM este un material 
flexibil realizat din plastic rezistent. Atunci când şuruburile sunt strânse, şaiba de metal presează 
agentul de etanşare EPDM, creând o etanşare sigură între capul şurubului şi şaibă, asigurând 
astfel impermeabilitatea fixării. 

(*) EPDM: Etilenă-propilenă-terpolimer 

 
 
 
Descrierea şuruburilor pentru acoperişul LPR1000 (Auto-forante): 

▪ Lungime:    variabilă   
▪ Diametru:    5.5 mm   
▪ Lungimea şuruburilor de ţesere:  27 mm   
▪ Diametrul şuruburilor de ţesere:  5.5 mm 
▪ Diametrul şaibei de oţel:   19 mm (29 mm pentru utilizare la luminatoare) 

    14 mm pentru şuruburile de ţesere  
▪ Material:    oţel inoxidabil Cr/Ni 18.8  

 



 

Distribuţia şuruburilor:  
▪ Pentru fixarea de pane:  1 la fiecare modul de 333 mm, 3 pe panou, în câmp 

   3 la fiecare modul de 333 mm, la streaşină şi  
   la suprapunerea panourilor  

▪ Pentru fixarea suprapunerilor: 1 la 750 mm 
 

Sunt disponibile două tipuri de benzi de etanşare. Prima dintre acestea este o bandă de etanşare 
cu profil puţin adânc. Dimensiunile acesteia sunt 5 x 22 mm. Celălalt tip are o secţiune 
transversală dreptunghiulară cu dimensiunile: 2,6 x 12,5 mm, care este utilizată doar în anumite 
cazuri.  
 
Benzile de etanşare sunt fabricate dintr-o combinaţie de butil polimer şi substanţe inerte. 
 
La streaşină, spaţiul dintre panou şi jgheabul de scurgere este etanşat pe lungime cu o fâşie de 
închidere (sau cu bucăţi de dimensiuni reduse) din spumă polietilenică, care au acelaşi profil ca 
şi panourile LPR1000.  
 
 

4.4.  Sistemul de acoperiş LMR600 (LM) 
 
4.4.1. Definiţie 
 

Acest sistem este compus din panouri cu lăţimea de 600 mm, profilate în fabrică, cu cute 
principale cu înălţimea de 50 mm şi cu înălţimea de 70 mm în partea fălţuită, cu chit aplicat în 
cute la procesarea în fabrică. Falţul este realizat cu o maşină specială, care formează o cusătură 
dublu răsucită la 360°. 
Suprafaţa panoului este prevăzută cu denivelări transversale la intervale de 150 mm, 
perpendiculare pe cutele principale, care îmbunătăţesc în mod semnificativ randamentul 
panourilor în situaţii de trafic pietonal. 
 
Caracteristicile principale ale acestui panou sunt: 
 

▪ Calitatea oţelului:  S 320 GD, conform EN 10346 
    Rezistenţa la curgere: 320 N/ mm2 
    Rezistenţa ultimă la rupere: 390 N/mm2 

▪ Grosimea nominală: 0,66 mm 
▪ Lăţime modulară:  600 mm 
▪ Înălţimea falţurilor:  80 mm 

 
4.4.2. Protecţia 
 

Este disponibil un singur tip de finisaj: ALUZINC (pe ambele feţe): 
Strat de ALUZINC cu grosimea de 25 de microni (*) 
Miez de oţel 
Strat de ALUZINC cu grosimea de 25 de microni (*) 

(*): Corespunde unui strat de 185 g/m2 

 

 
 
4.4.3. Fixarea şi montajul  
 

Distanţa orizontală între panele de acoperiş este în mod normal de 1,5 metri. 
 
Panourile sunt ataşate pe structură cu un clip special, pentru a realiza o îmbinare mecanică 
permanentă. Talpa panei este pre-găurită, pentru a asigura alinierea completă a sistemului de 
acoperiş în timpul instalării. Clipul este prins in falţul dublu în timpul operaţiunii de fălţuire, fixând 
astfel panoul pe structură şi permiţând dilatarea liniară şi contracţia suprafeţei acoperişului. 
 



 

Elementele de îmbinare (pentru suprapuneri şi coamă) pot fi încorporate fără a compromite 
integritatea acoperişului. Datorită pre-găuririi şi canelurilor realizate în fabrică, panourile pot fi 
imbricate împreună şi conectate printr-o placă de îmbinare şi o bară de ranforsare. 
Suprapunerile de la capetele panoului sunt montate în zigzag, pentru a evita apariţia unei situaţii 
în care trebuie îmbinate patru panouri. 
 
Nu există şuruburi care străpung membrana panoului, cu excepţia celor pentru streaşină, pentru 
coamă şi pentru îmbinările de la marginile acoperişului. 
 

 
4.5.  Sistemul de acoperiş POLAR SR 
 
4.5.1. Definiţie 
 

Gama de panouri sandwich de la Astron include două tipuri de miez, spumă (PIR, PUR) și vată 
minerală.  
 
Panourile PUR de la Astron nu conțin CFC / HCFC. 
 

4.5.2. Protecţie şi straturi  
 

Acoperirea exterioară a panoului este disponibilă în culori variate.  
 
 

4.5.3.  Protectie si acoperiri 
 
Panourile de acoperiș POLAR SR sunt fixate de fiecare pană prin șuruburi autofiletante. 
Șuruburile sunt prevăzute cu o șaibă metalică conică ușoară, pe care a fost vulcanizată o șaibă 
EPDM; EPDM este un material plastic durabil și flexibil. Când șurubul este strâns, EPDM este 
comprimat de șaiba metalică asigurând astfel etanșeitatea fixării la apă. 

 
4.6.  Sistemul de acoperiş Dublu Strat (DSR) 
 
4.6.1. Definiţie 

 
Panoul interior al sistemului de acoperiş Dublu Strat, de tipul LPS1000 sau LPG1000, este fixat 
direct pe panele de acoperiş. Panoul exterior poate fi un panou de acoperiş Astron LPR1000 sau 
LMR600, în funcţie de necesităţi, şi este montat prin distanţiere omega şi şine, 
peste panoul interior. 
Între cele două panouri este instalată o izolaţie ASTROTHERM. 
 
Mai multe dimensiuni ale distanţierelor omega creează distanţa necesară între cele două panouri. 
Aceste înălţimi nominale sunt de 120, 140, 160, 200 şi 260 mm. 
 
În funcţie de tipul de randament necesar, fonic şi/sau termic, panoul interior LPR1000 poate fi 
neperforat (LPS1000) sau perforat (LPG1000). Procentajul de perforaţie este de aproximativ 25%. 

 
 
 
 
 
 

4.6.2. Protecţia 
 

Caracteristicile protecţiei metalice şi ale stratului organic sunt identice cu cele descrise anterior 
pentru panourile din componenţa acoperişului Dublu Strat (DSR). 



 

Panourile interioare sunt de asemenea acoperite şi protejate, vezi panourile tip LPS1000 şi 
LPG1000. 

 
4.6.3. Fixarea şi montajul 
    

Vă rugăm consultaţi indicaţiile oferite anterior pentru fiecare panou din componenţa acoperişului  
Dublu Strat (DSR). 
 

4.6.4. Panoul interior LPS1000 
 

Panouri de oţel profilate la rece. Panourile sunt fixate din exterior şi etanşarea suprapunerilor 
contra vaporilor este realizată prin aplicarea unei benzi de etanşare între panouri. 
 
Caracteristicile principale ale acestui panou sunt: 

▪ Calitatea oţelului: S550 GD sau S350 GD conform EN 10346 
  S550 GD:  - Rezistenţa la curgere: 550 N / mm² 
   - Rezistenţa ultimă la rupere: 570 N /mm² 
  S350 GD: - Rezistenţa la curgere: 350 N / mm² 
   - Rezistenţa ultimă la rupere: 420 N /mm² 
▪ Grosimea nominală:    S550 GD: 0.55 / 0.54 mm 

      S350 GD: 0.62 / 0.63 mm  
▪ Lăţimea modulară:    1000 mm (3 modules de 333 mm) 
▪ Înălţimea cutelor principale: 38 mm 
▪ Protecţia 

Sunt disponibile două tipuri de finisaje: unul colorat şi un finisaj ALUZINC. 
 

 Panouri vopsite: 
 Faţa exterioară:  25 mic. Superpolyester 
 Miez de oţel învelit într-un strat de  275 g/m² zinc sau 
    150 g/m² ALUZINC sau 
    255 g/m² GALFAN 
 Faţa interioară:  strat interior cu grosimea de 8 microni 
 
  Finisaj ALUZINC (pe ambele feţe): 
    25 mic. ALUZINC (*) 
    Miez de oţel 
    25 mic. ALUZINC (*) 
 

(*): Corespunde unui strat de 185 g/m2 

 
 
 
 
 
 
 

4.7.  Sistemul cu Distanţieri 
 
4.7.1. Definiţie 

        
Acest sistem, cu rol de distanţier, permite pozarea izolaţiei fără a fi comprimată local, sporind 
astfel eficienţa termică a sistemelor de acoperiş prin reducerea la minimum a punţilor termice. 
Sistemul este compus din două componente principale: punte şi distanţier. 
Puntea este un profil laminat din oţel galvanizat în baie de zinc lichid; puntea este prevăzută cu 
caneluri la capete, care se potrivesc precis în distanţier şi, la instalare, formează prin 
suprapunere o grindă continuă. 
 



 

Distanţierul este realizat din oţel galvanizat în baie de zinc lichid. Un suport din plastic, montat la 
baza lui, acţionează ca un element de separare termică; distanţierul este fixat pe panele de 
acoperiş cu şuruburi auto-forante. 
 
Panourile sunt fie panouri de acoperiş Astron LPR1000 sau LMR600, în funcţie de necesităţi, şi 
sunt fixate pe punţi. 
 
Sistemul tip Punte este proiectat pentru a permite pozarea izolaţiei în straturi de 120, 140, 160  şi 
200 mm pentru panourile LPR1000 şi 140, 160, 200 mm pentru panourile LMR600. 
 

4.7.2. Fixarea şi montajul 
    

Vă rugăm să consultaţi indicaţiile oferite pentru fiecare panou din care este compus sistemul. 
 

 

4.8.  Panoul de interior LPI1200   
 
4.8.1. Definiţie  
 

Panou cutat din oţel, vopsit, produs prin profilare la rece, utilizat în mod special pentru placarea 
interioară. 
 
Caracteristicile principale ale acestui panou sunt: 

▪ Calitatea oţelului:   S 320 GD conform EN 10346   
    -   Rezistenţa la curgere 320 N/mm² 
    -   Rezistenţa ultimă la rupere 420 N/mm² 

▪ Grosimea nominală: 0.47 mm    
▪ Lăţimea modulară:   1200 mm    
▪ Înălţimea cutelor:   18.5 mm    

 
4.8.2. Protecţia şi compoziţia  
 

Faţa exterioară:  15 mic. Superpoliester  
   Miez de oţel învelit într-un strat de 140 g/m² zinc sau 

                 130 g/m² GALFAN  
Faţa interioară:  strat interior cu grosimea de 8 microni 
 

 
4.8.3. Fixarea şi montajul 
 

Panourile sunt fixate pe rigle cu şuruburi de oţel pentru pereţi, cu cap de nailon de aceeaşi 
culoare ca şi panoul. Montarea este realizată prin aplicare continuă pe direcţie longitudinală, prin 
suprapunerea panourilor individuale (în mod normal, se suprapune doar pe o cută). De obicei, 
sunt furnizate panouri cu o singură lungime, cu excepţia cazurilor în care înălţimea la streaşină 
depăşeşte 7 metri; în acest caz, sunt create suprapuneri de 100 mm între panouri la nivelul unei 
rigle. 
 
Descrierea şuruburilor de pereţi:  şuruburi auto-forante, filetate pe intreaga lungime, cu cap din 
nailon colorat.   

▪ Lungime:  20 mm pentru şuruburile de ţesere a marginilor panourilor 
  30 mm pentru şuruburile de fixare 

▪ Diametru:  4,8 mm pentru şuruburile de ţesere a marginilor panourilor 
  5,5 mm pentru şuruburile de fixare 

▪ Material:  oţel carbon cu suprafaţa călită, galvanizat.   
 

Distribuţia şuruburilor: 
▪ Pentru fixare pe rigle: 3 şuruburi pentru fiecare panou 



 

▪ Pentru prinderea panourilor suprapuse: 1 şurub la intervale de 1 metru 
 
 

4.9.  LPG1000 – Panou interior perforat    
 
4.9.1. Definiţie 
 

Panou cutat din oţel (profil LPS1000), vopsit, perforat, produs prin profilare continuă, utilizat 
pentru placarea interioară cu scop de izolare fonică. Procentajul de perforaţie este de 25%. 
 
Caracteristicile principale ale acestui panou sunt: 

▪ Calitatea oţelului: S 550 GD conform normei EN 10346  
   S 550 GD:  - Rezistenţa la întindere: 550 N / mm² 
    - Rezistenţa ultimă la rupere: 570 N /mm² 
▪ Grosimea nominală: S 550 GD: 0.54 mm  
▪ Lăţimea modulară:  1000 mm (3 module de 333 mm) 
▪ Înălţime cutelor principale: 38 mm  

 
4.9.2. Protecţia şi compoziţia  
 

Panouri vopsite: 
 Faţa vizibilă: Strat de superpoliester cu grosimea de 25 de microni 
  Miez de oţel învelit cu un strat de 275 g/m² zinc sau 

     150 g/m² ALUZINC sau 
     255 g/m² GALFAN 
 Faţa interioară: strat interior cu grosimea de 8 microni 

 
4.9.3. Fixarea şi montajul  
 

Panourile sunt fixate pe rigle cu șuruburi din oțel inoxidabil.  
Montarea este realizată prin aplicare continuă pe direcţie longitudinală, prin suprapunerea 
panourilor individuale (în mod normal, se suprapune doar pe o cută). De obicei, sunt furnizate 
panouri cu o singură lungime, cu excepţia cazurilor în care înălţimea la streaşină depăşeşte 7 
metri, în acest caz, sunt create suprapuneri de 100 mm între panouri la nivelul unei rigle. 
 
 
Descrierea şuruburilor pentru pereţi: şuruburi auto-forante, filetate pe intreaga lungime, cu cap din 
nailon colorat.   

▪ Lungime:  25 mm pentru şuruburile de coasere a marginilor panourilor 
  35 mm pentru şuruburile de fixare 

▪ Diametru:  4,8 mm pentru şuruburile de coasere a marginilor panourilor 
  5,5 mm pentru şuruburile de fixare 

▪ Material:  oţel inoxidabil. 
 

Distribuţia şuruburilor: 
▪ Pentru fixare pe rigle: 3 şuruburi pentru fiecare panou 
▪ Pentru prinderea panourilor suprapuse: 1 şurub la intervale de 750 mm 

 

 
5.  Astrotherm– Izolaţie Termică 

 

5.1.  Aplicaţie 
 

Izolaţia termică Astrothem poate fi utilizată în combinaţie cu panourile LPA900, LPD1000 şi 
precum şi cu sistemele de acoperiş LPR1000, LMR600, acoperişurile dublu strat DSR şi cu 
sistemul tip punte.  



 

Izolaţia termică este obligatorie pentru acoperişul LMR600, pentru sistemul DSR şi pentru 
sistemul tip punte. 
 

 
5.2.  Descriere 
 

Izolaţia termică cuprinde straturi flexibile din fibră de sticlă, întinse manual peste panele de 
acoperiş sau peste rigle. 
Aceste straturi sunt prevăzute cu un caşer aplicat peste suprafaţa inferioară, care formează o 
barieră anti-vapori. 
Suprafaţa are susţinere autonomă până la 1,5 metri. 

 
5.2.1. Proprietăţile izolaţiei    
 

Strat flexibil din fibră de sticlă laminată cu o răşină sintetică întărită prin tratament termic. 
▪ Densitate:   16 kg/m³    
▪ Grosimi nominale:   40, 60, 80, 100 şi 120 mm  
▪ Lăţime:   120 cm   

 
 
 
 
5.2.2. Bariera anti-vapori 
 

Proprietăţile diverselor tipuri de bariere de vapori sunt: 
 

Proprietăţile Scopul utilizării   

caşerului AVS MPS KAS ASA 

Compoziţie : Folie de 
aluminiu vopsită 
 
Întăritură din 
pânză de fibră 
de sticlă 
 
Peliculă de 
PVC 

Peliculă de vinil 
 
 
Întăritură din 
pânză de fibră 
de sticlă 
 
Peliculă din 
poliester 
metalizat 

Folie de 
aluminiu 
 
Întăritură din 
pânză de fibră 
de sticlă 
 
Hârtie 
creponată 
(craft) 

Folie de 
aluminiu vopsită 
 
Întăritură din 
pânză de fibră 
de sticlă 
 
Peliculă de 
aluminiu 

Rezistenţa la foc 
conform 
EN 13501-1 

A2-s1, d0 E D-s1, d0 A1 

Permeabilitatea la 
vapori 

< 0.001 <0.003 <0.001 <0.001 

(gr.m2.h.mm.Hg) (C.R. al CSTB nr. ref. 22976) 
 

CSTB ref. 
35295 

 
5.2.3. Adeziv 
 

Bariera de vapori este lipită de pătura de fibră de sticlă cu adeziv din acetat de polivinil, care 
conţine un produs de ignifugare. 
 

5.2.4. Isoblock 
 

Isoblock-urile sunt fâşii inguste de polistiren extrudat, furnizate cu lungimi diferite şi sunt utilizate 
pentru reducerea punţilor termice care pot să apară deasupra panelor şi riglelor. Isoblock-urile 
sunt amplasate între izolaţie şi panouri. 

▪ Densitate:    45 kg/m3   



 

▪ Conductivitate termică declarată:  0.029 W/(m·K)  
▪ Grosime:    19 mm (25mm pentru izolatie de 120 mm grosime)   
▪ Material:   Polistiren extrudat 

 
5.2.5. Accesorii pentru izolaţie 
 

Accesorii adecvate completează gama de produse de izolaţie Astrotherm. 
 

▪  Alustrip, fâşie de aluminiu cu scop de suport şi mascare îmbinare 
▪ Capsatoare şi capse din aluminiu, pentru realizarea îmbinărilor longitudinale şi transversale 

dintre păturile de izolaţie 
▪ Bandă dublu adezivă, pentru fixarea şi pozarea fermă a păturilor de izolaţie 
▪ Seturi pentru reparaţii. 

 

 
6.  ACCESORII   

  
Sistemele de clădiri Astron permit integrarea tuturor accesoriilor tradiţionale disponibile pe piaţă. 
În plus, Astron produce o gamă proprie de accesorii care sunt proiectate special pentru 
sistemele de acoperiş şi pereţi Astron. Accesoriile Astron care sunt disponibile în prezent sunt 
enumerate mai jos. 
 

  

L
P

R
1

0
0

0
 

L
M

R
6
0

0
 

P
O

L
A

R
 S

R
 

D
S

R
 

B
R

ID
G

E
 

L
P

A
9

0
0
 

 

P
O

L
A

R
 S

A
 

S
IN

U
T

E
C

 

S
U

N
T

H
E

R
M

 

  
ACOPERIŞURI PERETE 

6.1. FERESTRE                    

1. Structură de gol pentru fereastră        X  X X X 

6.2 UŞI                    

1. Uşi batante simple şi duble        X  X X X 

2. Bară anti-panică        X  X X X 

3. Structură de gol pentru uşi secţionale          X  X X X 

6.3. LUMINATOARE                    

1. Panouri translucente:               

         - simple X             

         - duble X  X (X) (X)       

         - uşor curbate  X X X X  X       

2. Panouri translucente pentru pereţi 
(simple): 

        X 
 

    

6.4. PROTECŢIA IMPOTRIVA INCENDIILOR                    

1. Trape de fum X X X X  X          

6.5. VENTILAŢIE                    

1. Fante de ventilaţie pentru pereţi        X  X    

2. Orificii de ventilaţie circulare X X X X X        

3. Ventilatoare de coamă X X X X X       

4. Dispozitive de trecere prin acoperiş pentru 
orificii circulare 

X X X X X  
 

    

5. Deschideri in acoperiş X X X X X          

6.6. SISTEME DE SCURGERE                    



 

1. Jgheaburi X X X X  X       

2. Burlane          X  X X X 

6.7. DISPOZITIVE DE SIGURANŢĂ                    

1. Dispozitive temporare de siguranta X     (X) (X)          

 
(X) numai pentru LPR1000 

 
 

Alte accesorii specifice sunt disponibile la comandă (ex: luminatoare de perete…).  



 

 
Dispozitive de siguranţă 

 
Astron a dezvoltat un sistem complet pentru a garanta siguranţa personală, şi colectivă, 
pentru clădirile finalizate, atunci când acestea necesită lucrări de întreţinere sau reparaţie. 
Acest sistem este format din 4 componente: 
 

▪ Plăcuţe galvanizate, fixate direct pe panourile de acoperiş cu şuruburi speciale. 
▪ Stâlpi din oţel galvanizat, care pot fi conectaţi la plăcuţe şi sunt fixaţi cu agrafe de  
 siguranţă. 
▪ Rigle şi plinte, fixate pe stâlpii din oţel. 
▪ Plase de siguranţă, fixate pe stâlpii laterali cu frânghii de fixare pe ambele părţi şi sunt,  
 de asemenea, fixate pe rigle şi plinte cu nişte cârlige speciale. 

Întregul sistem a fost testat şi certificat conform EN 13374. 
 

Plăcuţele, care au fost testate şi certificate conform EN 795, pot fi utilizate ca puncte individuale 
de ancorare pentru ataşarea unor dispozitive de siguranţă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________________________________________________________ 
 

© Drepturi de autor 1993-2019, Astron 
 
Deoarece Astron este într-un proces continuu de dezvoltare a tuturor produselor menţionate anterior, Astron 
îşi rezervă dreptul de modifica unul sau toate elementele şi caracteristicile lor, fără o notificare prealabilă. 
 
Informaţiile tehnice conţinute în acest document trebuie considerate cu titlu orientativ şi pot fi supuse unor 
modificări. În niciun caz aceste informaţii nu trebuie considerate ca fiind angajamente contractuale ale Astron. 
În cazul existenţei unor contradicţii, prezentele indicaţii Astron  au prioritate. 
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Tel.: +352 80291-1

Germany:
Wilh.-Theodor-Römheld-Str. 32
55130 Mainz
Tel.: +49 (0)6131 8309-0

France:
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01120 Montluel
Tel.: +33 (0)6 76 89 18 63

Poland:
Żeromskiego 77
01-882 Warszawa
Tel.: +48 22 4898891

Russia:
Pozharskogo str., 73
150066 Yaroslavl
Tel.: +7 4852 581 600

Italy:
Via S. Antonino, n. 110
26010 Vaiano Cremasco (CR)
Tel.: +39 342 8951439

Hungary:
Derkovits u. 119.
4400 Nyíregyháza
Tel.: +36 42 501 310

Russia:
prospekt Andropova 18
bld.6 office 6-09
115432 Moscow
Tel.: +7 495 981 3960

Belarus:
prospekt Gazety Pravda 11G
office No. 3
220116 Minsk
Tel.: +375 29 676 70 76

Romania:
Soseaua de Centura nr. 8
Stefanestii de Jos
077175 Ilfov
Tel.: +40 21209 4112

Kazakhstan:
Zh. Tashenov str. 27, office 305
010000 Astana
Tel.: +7 701 745 0830

Czech Republic:
Kojetínská 3228
75002 Přerov
Tel.: +420 581 250 222
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