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Temperatura dorită şi regimul de umiditate al acoperişului se poate realiza numai 
cu condiţia ca structura acoperişului să includă izolaţie anti-vapori şi termică, 
dimensionate corect în funcţie de zona climatică respectică, protecţie la vânt şi 
ventilaţie/aerisire corespunzătoare a acoperișului, sub învelitoare.

Se va evita punerea în operă pe acelaşi acoperiş a învelitorilor de culori diferite/cu 
coduri de culoare diferite sau care provin din loturi cu data de fabricaţie diferită.

O uşoară variaţie a nuanţei pieselor din şindrilă bituminoasă nu se consideră a 
constitui un defect; este tipic pentru şindrila flexibilă, indiferent de producător. În 
scopul reducerii la minim a grupării la un loc a diferitelor nuanţe se va amesteca 
şindrila din 5–6 pachete diferite. Montarea şindrilei bituminoase se va face în 
diagonală.  

Dacă lucrările de montare a şindrilei bituminoase se desfăşoară pe vreme rece 
(la temperaturi mai scăzute de +6°C) faţa inferioară, adezivă a şindrilei va trebui să 
fie încălzită cu ajutorul unei suflante de aer cald de uz industrial.

Pentru a evita degradarea învelitorii din şindrilă bituminoasă se va folosi o placă 
special destinată tăierii materialelor la locul de montaj.

Pentru a evita degradarea învelitorii din şindrilă bituminoasă se va folosi o placă 
special destinată tăierii materialelor la locul de montaj. Nu stivuiţi paleţii cu 
produse de şindrilă bituminoasă unul deasupra celuilalt.

Feriţi pachetele cu şindrilă bituminoasă de bătaia directă a soarelui pentru a evita 
lipirea fâşiilor de şindrilă din pachet între ele. 

Pentru a detaşa piesele de şindrilă dintr-un pachet, îndoiţi uşor pachetul şi 
scuturaţi-l înainte de a-l deschide.

Atenționare! Nu călcaţi pe învelitoarea din şindrilă bituminoasă pe 
vreme de caniculă şi când aceasta este în bătaia directă a soarelui 
pentru a nu o degrada. În acest scop se vor folosi scări speciale.

Instrucţiuni generale privind montajul
șindrilei bituminoase SHINGLAS
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Ţiglă/Şindrila flexibilă pe bază de bitum sau bitum modificat. Acest tip de 
şindrilă se oferă într-o gamă variată de forme, culori şi nuanţe (peste 50 de 
tipuri).

Stratul hidroizolant de bază – de sub şindrila bituminoasă.
Stratul hidroizolant de bază cu prindere/fixare mecanică – parte a învelitorii 
de acoperiş din membrană hidroizolantă din bitumen modificat pe bază/
armată cu fibră de sticlă sau poliester.

Materiale recomandate:

ANDEREP PROF – membrană durabilă ultra–ușoară (0,4 kg/m2) cu armătură 
din poliester, ca strat de bază sub șindrila bituminoasă. Greutatea redusă a 
rolei și suprafața aderentă din polipropilenă (Spunbond) asigură siguranța și 
securitate pe durata instalării.

SUBSTRAT PRO 500 Stick – membrană durabilă cu greutate redusă, cu 
suprafața din polipropilenă aderentă (Spunbond), prevăzută cu două fâșii 
auto-adezive pe ambele părți  pentru o instalare mai ușoară. 

Strat hidroizolant auto-adeziv pregătitor/intermediar - parte a învelitorii de 
acoperiş din membrană hidroizolantă din bitumen modificat pe bază/armată 
cu fibră de sticlă sau poliester. Stratul de bază auto-adeziv trebuie să fie 
montat sub şindrila bituminoasă în zonele de acumulare a gheţii şi zăpezii. 
Se vor monta fâşii de membrană în zonele de scurgeri posibile: de-a lungul 
coamei, doliei, coamelor înclinate (ruperi de pantă), streaşină. 

Material recomandat – membrana substrat MIDA SELF PV S2 – membrană 
autoadezivă ca strat de bază, cu fața inferioară din poliester foarte rezistent și 
fața superioară acoperită cu nisip de granulație fină. Material durabil și sigur 
constituie o etanșare eficientă sub șindrila bituminoasă.

Materiale pentru montarea doliei
Membrana pentru dolie - Membrană hidroizolantă din bitum modificat 
armată cu poliester sub formă de fâșie. Faţa superioară a acestei fâşii de dolie 
este acoperită cu granule bazaltice. 

Elemente de montaj pentru cornişă şi streaşină. Sunt elemente 
fabricate din metal acoperit cu un strat special, rezistent la coroziune.

Cuie speciale - Cuie galvanizate (în lungime de 25 – 30 mm). Diametrul 
capului este de minim 9 mm iar diametrul cuiului este de minim 3 mm.

Mastic Nr. 23 (FIXER) pe bază de bitumen modificat, cu aplicare la rece.

Ventilarea/Aerisirea - Deschideri şi elemente de ventilare a acoperişului: 
guri/pâlnii de aerisire şi piese de aerisire la coamă, TechnoNICOL.

1. Materialele SHINGLAS de pus în operă
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2. Noţiuni şi definiţii

1. Partea vizibilă a şindrilei
2. Partea invizibilă a şindrilei
3. Decupare
4. Strat din bitum adeziv
5. Solz din sindrilă bituminoasă

Fig. 01

Fig. 021. Piesă de pazie / margine înclinată
2. Piesă de margine orizontală – streaşină / cornişă
3. Dolie
4. Coamă înclinată
5. Coamă orizontală
6. Rupere de pantă pe apa acoperişului
7. Îmbinare la intersecţia cu un plan verical
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Fiecare pachet de şindrilă bituminoasă SHINGLAS conţine 3m2 de şindrilă 
(inclusiv suprapunerile). Pachetele de șindrilă bituminoasă SHINGLAS tip 
CONTINENT și WESTERN  conțin 1,5m2, pachetele de şindrilă bituminoasă 
JAZZ și  RANCHO conţin câte 2m2 iar cele COUNTRY conțin câte 2,6m2 de 
suprafaţă utilă acoperită. 
Calculul necesarului de materiale pentru învelitoarea de acoperiş prin care 
se estimează câtă şindrilă este necesară şi depinde de complexitatea formei 
acoperişului. Coeficientul de pierdere pentru tipurile de şindrilă SONATA, 
ACCORD, CONTINENT, JAZZ, COUNTRY, RANCHO și WESTERN (în care se 
includ piesele de şindrilă de câmp) este de aprox. 5%. În alte cazuri (montarea 
primului rând, capetele și coamele), coeficientul de pierdere este cuprins între 
10% - 15%. Necesarul de cuie pentru fixarea şindrilei este de aprox. 80g/m2.

Necesarul de mastic Nr. 23 (FIXER):
Pentru câmp - 100 g / m.
Pentru dolie - 400 g / m.
Etanşarea zonei de intersecţie dintre apa acoperişului/acoperiş 
înclinat şi un perete/plan vertical: - 750 g / m.

Grosimea stratului de mastic aplicat este de max. 1 mm. Dacă se aplică 
un strat prea gros de mastic, acesta poate conduce la formarea de 
băşici sau zone fără etanşeitate a bitumenului învelitorii de acoperiş 
datorită solvenţilor din compoziţia masticului.

3. Costuri, calculul necesarului de materiale
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La montajul şindrilei bituminoase pe o structură de acoperiş din lemn sau 
pe alte tipuri de structură distanţa dintre căpriori este cuprinsă între 600 şi 
1500 mm depinzând de sarcinile / încărcările permanente sau temporare 
precum şi de forma acoperişului. În funcţie de distanţa dintre căpriori se va 
alege grosimea asterelii, care poate fi din placaj rezistent la apă, OSB – 3, şi 
scândură îmbinată prin nut şi feder / lambă – uluc sau scândură simplă (cu 
umiditatea relativă a lemnului de max. 20%).

Distanţa dintre căpriori/grinzi 
suplimentare  la căpriori, mm

OSB-3,
grosimea în mm

Placaj, 
grosimea în mm

Scândură,
grosimea în mm

600 12 12 20

900 18 18 23

1200 21 21 30

1500 27 27 37

Grosimes plăcilor nu va depăşi 150 mm!

1. Materialele puse în operă la învelitoarea de acoperiș 
trebuie să fie  conforme cu  normativele şi standardele 
de construcţii în vigoare

Lucrări pregătitoare la astereală
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Dacă se foloseşte scândură pe post de laţi, distanţa maximă admisă este de 
5 mm. 
Dacă astereala se face din plăci din placaj sau OSB-3 între acestea se va lăsa 
o distanţă de 3 mm ca şi rost de dilatare pentru a compensa dilatarea termică 
pe durata verii. Plăcile se vor monta gen tablă de şah iar marginile se vor fixa 
cu cuie gen harpon sau spiralate/de dulgherie. 
Pentru a prelungi durata de viaţă a structurii de lemn a acoperişului (grinzi şi 
căpriori) aceasta se va trata cu antispetice/protecţie împotriva bio-degradări 
şi cu substanţe de mărire a rezistenţei la foc.

Atenţie!
La montarea asterelii din scândură se va avea în vedere ca inelele de 
creştere ale arborelui să fie orientate cu curbura în sus (vezi fig. 4)

Fig. 03

Fig. 04
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În scopul prelungirii duratei de viaţă a structurii acoperişului trebuie să se 
asigure o ventilarea/aerisire corespunzătoare a acoperişului/podului, mai 
ales în cazul mansardelor locuite.
Buna ventilaţie a podului unui acoperiş în ape se asigură prin următoarele 3 
elemente: guri de aerisire prin care intră aerul, pasaje de circulaţie a aerului 
şi guri de aerisire de eliminare a aerului în partea superioară a acoperişului 
(vezi fig. 5).
Aria gurilor de aerisire a structurii acoperişului trebuie să fie în raport de 1/300 
– 1/500 din suprafaţa termoizolată totală a acoperişului. Presiunea aerului din 
zona podului trebuie să fie mai scăzută, ceea ce se realizează prin faptul că 
aria gurilor de evacuare a aerului ventilat trebuie să fie cu 10 – 15% mai mare 
decât cea a gurilor de arisire pentru intrarea aerului. Aceste caracteristici 
şi poziţionarea gurilor de aerisire vor asigura o ventilare / aerisire intensă a 
întregului spaţiu al podului (vezi fig. 5).

Dacă astereala apei acoperişului constă din plăci sau scânduri din lemn 
bătute în cuie se vor folosi elemente speciale pentru ventilaţie / aerisire, ca 
de exemplu benzi / laţi distanţieri. Dacă se foloseşte placare dublă pentru a 
se asigura spaţiul destinat ventilării / aerisirii acoperişului aveţi posibililitatea 
de a alege între 2 opţiuni care sunt prezentate în fig. 6 (cu condiţia ca sistemul 
de drenare a apei de ploaie existent să fie prevăzut cu încălzire). Pentru 
oipţiunea A se recomandă plăci din masă plastică iar pentru opţiunea B se 
recomandă atât plăci din lemn cât  şi plăci din masă plastică.
Înălţimea minimă a pasajelor de circulaţie a aerului de deasupra termoizolaţiei 
este de 50 mm pentru acoperişuri cu înclinaţia mai mare de 20°şi 80 mm 
pentru acoperişuri cu înclinaţia mai mică de 20°.

Atenţie!
Este foarte important să se asigure o distribuţie uniformă a aerului 
preluat de la exterior. Dacă se prevăd numai guri de admisie 
subdimensionate la colţurile acoperişului se vor forma zone de 
stagnare a aerului, ceea ce nu este acceptabil.

Fig. 05

2. Ventilarea/aerisirea acoperişului
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Trebuie ca sub stratul de şindrilă bituminoasă SHINGLAS să fie montat un 
strat de bază  hidroizolant suplimentar în zonele de îmbinare a planurilor/
suprafeţelor acoperişului pe întreaga lungime a acestora.

Fig. 06

Fig. 07

3. Stratul hidroizolant de bază/sub şindrilă
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Ca atare, în zonele de dolie şi de cornişă/streaşină se va monta membrană 
auto-adezivă hidroizolantă ANDEREP sau un alt material cu aceleași 
caracteristici. 

Marginile membranei auto-adezive se vor prinde la o distanţă de 0,5 – 2cm 
de marginea de pricurare a cornişei. Zona de dolie se acoperă pe o lăţime de 
1m (câte 50cm pe fiecare parte) pe toată lungimea doliei şi a cornişei, la 2-3cm 
de margine și, în plus, la o distanță de  60cm de la planul faţadei în sus (Fig. 
7). Hidroizolarea de-a lungul cornișei este necesară pentru a preveni apariția 
de scurgeri cauzate de pragurile/barajele de gheață în zona de cornișă. La 
dolie se recomandă acoperirea întregii suprafeţe cu membrană bituminoasă 
hidroizolantă dintr-o bucată iar dacă nu se pot evita îmbinările se va petrece 
membrana cel puţin 30cm şi se va lipi foarte bine/etanș. 

Restul acoperişului se poate acoperi cu membrană hidroizolantă ANDEREP 
sau cu un alt material cu aceleași caracteristici cu fixare/prindere mecanică. 
Această membrană se va monta de jos în sus, cu suprapunere/petrecere de 
100mm pe diagonală/vertical şi de 150mm pe lungime/orizontal. Instalarea 
se face derulând membrana orizontal, paralel cu cornişa. Membrana se 
fixează cu cuie cu cap lat, galvanizate, bătute la intervale de 200 – 250mm. 
La suprapuneri/petreceri se va aplica Mastic Nr. 23 (FIXER) pe bază de bitum. 
Acesta se aplică pe fâșii cu lățimea de 8 - 10cm.

Paziile şi cornişele apelor acoperişului sunt întărite cu profile metalice/tablă 
şi picurătoare. Profilele picurătoare se montează peste stratul din membrană 
hidroizolantă cu cuie speciale, în astereală. Suprapunerea capetelor 
membranei hidroizolante va fi de 30 – 50mm. Distanţa dintre aceste cuie 
speciale cuie este de 120 – 150mm iar în zonele de suprapunere/petrecere a 
capetelor cuiele se bat la o distanţă de 20 – 30mm. 
La montarea marginilor, la streașină, profilele picurătoare se prind în cuie 
de astereală (placă OSB, placaj rezistent la apă, scândură). Suprapunerea 
capetelor membranei hidroizolante va fi de 30 – 50mm. Distanţa dintre aceste 
cuie speciale este de 120 – 150mm iar în zonele de suprapunere/petrecere a 
capetelor cuiele se bat la o distanţă de 20 – 30mm. Membrana hidroizolantă 
auto-adezivă de-a lungul cornişei se montează peste profilul picurător.

4. Montarea la streaşină  şi la pazie
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Dolia se poate monta în două moduri: deschis şi închis.

Fâşia de membrană pentru îmbinări se va aşeza peste membrana 
hidroizolantă ANDEREP, sau un alt material cu aceleași caracteristici, 
longitudinal pe axa doliei la 2 – 3cm de marginea laterală a membranei 
hidroizolante. Înainte de a prinde fâşia în cuie se va aplica pe ambele 
margini inferioare mastic bituminos nr. 23 (FIXER), pe o lăţime de 10cm, 
începând de la capătul de jos al fâşiei. Se prinde in cuie la 2 – 3cm de 
margine. Distanţa dintre cuie este de 20 – 25cm;
Se recomandă ca fâşia de dolie să fie dintr-o bucată. Dacă acest lucru 
nu este posibil, capetele se vor suprapune/petrece cel puţin 30 cm şi 
se vor lipi foarte bine, cu deosebită atenţie. Suprapunerile se vor face 
numai în zona superioară a doliei.

1. Axa doliei
2. Strat de bază din bitumen modificat, auto-adeziv. 
3. Membrană hidroizolantă pentru dolie / fâşie
4. Membrană hidroizolantă de câmp 

Fig. 08

5. Montarea doliei

Metoda de montare „deschisă”
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În cazul acestei metode de montaj a doliei nu se va folosi fâşia de 
bitum (vezi capitolul: Montajul doliei închise)

Marcarea pe astereală este necesară pentru a evita rânduri strâmbe pe linia 
acoperişului, marcajele contribuind atât la alinierea verticală cât şi la cea  
orizontală a şindrilei bituminoase. 
Liniile verticale se trasează la o distanţă egală cu lăţimea unei fâşii de şindrilă 
iar liniile orizontale se trasează la intervalul format din 5 rânduri de şindrilă (la 
o distanţă de aprox. 80cm). Aceste marcaje au numai un rol de ghidare şi nu 
se folosesc ca model pentru prinderea în cuie a şindrilei bituminoase.

Fig. 09

6. Marcarea pe astereală/pe apele acoperişului

Metoda de montare „închisă”
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Fiecare fâşie de şindrilă bituminoasă se prinde în cuie galvanizate, cu cap 
lat, de astereală. Numărul de cuie, distanţa dintre ele, depinde de înclinaţia 
acoperişului. Prinderea corespunzătoare în cuie este extrem de importantă 
şi se face astfel încât capul cuiului să se aşeze drept pe suprafaţa şindrilei 
cu care va forma un singur plan, fără ca acel cui să fie bătut mai adânc decât 
planul suprafeţei şindrilei. Cuiele se vor bate la 2 – 3cm de marginea fâşiei 
de şindrilă bituminoasă. Fig. 10 indică numărul de cuie şi poziţia acestora 
necesare pentru o fâşie de şindrilă. În această figură este reprezentată partea 
superioară/vizibilă a şindrilei iar partea inferioară/acoperită a şindrilei este 
reprezentată prin linii întrerupte. Pentru instalarea șindrilei CONTINENT se 
vor folosi obligatoriu cuie galvanizate cu lungimea de 45mm.

Pentru rândul de început se va lua o piesă dreptunghiulară (de coamă sau de 
cornişă sau o fâşie de şindrilă de câmp de la care s-au îndepărtat prin tăiere 
solzii (suprafeţele sub formă de trapez). Aceste fâşii de şindrilă de formă 
dreptunghiulară se vor prinde în cuie de stratul adeziv şi hidroizolant de 
bază. La instalarea șindrilei de tip CONTINENT, JAZZ, COUNTRY și RANCHO, 
pentru rândul de început, se vor utiliza fâșii de șindrilă obișnuite/de câmp fără 
a li se îndepărta/tăia solzii.

MONTAREA ŞINDRILEI 
BITUMINOASE SHINGLAS

1. Prinderea/fixarea şindrilei

Rândul de început
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Fig. 10
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Fig. 11
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Fig. 12
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Dacă apa unui acoperiş este lungă se recomandă să se înceapă montarea 
primului rând de la mijlocul planului/apei respective pentru o mai buna 
aranjare pe orizontală. Primul rând de şindrilă se va aplica la o distanţă 
de 0,5 - 2cm de muchia profilului metalic, marginea de jos a formelor 
trapezoidale suprapunându-se cu marginea de jos a fâşiei dreptunghiulare 
de început  (Fig. 11 şi 12). Distanţa faţă de marginea de cornişă depinde de 
lungimea şi unghiul/înclinaţia apei respective, adică cu cât apa este mai 
lungă şi mai înclinată, cu atât mai mare este şi distanţa faţă de margine. 

Montarea celui de-al doilea rând se începe de la mijlocul rândului, defazat 
spre stânga sau spre dreapta cu un solz/trapez astfel ca marginea solzilor să 
fie la acelaşi nivel cu golul dintre solzi a rândului precedent. 

Al treilea rând şi următoarele se mută cu jumătate de fâşie (solz) faţă de  
rândul precedent  înspre stânga sau înspre dreapta. 

Se procedează în acelaşi mod până se înveleşte întreaga apă a acoperişului. 

Pentru a se asigura protecţia maximă împotriva picăturilor de ploaie care cad 
sub un unghi de incidenţă mic, dinspre lateral, se recomandă ca pe perimetrul 
acoperişului, la aplicarea fâşiei de şindrilă, să se lipească cu mastic nr. 23 
(FIXER) pe o lăţime de 10cm începând de la partea de jos a fâşiei de şindrilă 
montată pe colţ. 

La pazii/marginile laterale ale unei ape a acoperişului, fâşiile de şindrilă se 
vor tăia şi se va rotunji prin decuparea a 2 – 3cm din colţul de sus al fâşiei 
respective (Fig. 11).

Rândul de început şi continuarea montării şindrilei bituminoase

Notă!
La montarea şindrilei bituminoase JAZZ, COUNTRY și RANCHO se va 
muta rândul următor cu 15 – 85cm înspre dreapta sau înspre stânga 
faţă de rândul deja montat (de mai jos).
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Şindrila bituminoasă se montează înspre axa doliei, dintre ape, pe membrana 
bituminoasă de dolie (3). Fâşia de margine se va fixa cu un cui suplimentar în 
partea ei superioară (2), la o distanţă de min. 30cm faţă de axul doliei (1). După 
învelirea completă a ambelor ape care formează dolia se trag 2 fire paralele 
cu axul doliei la o distanţă de 5 – 15cm faţă de acesta, se face un marcaj cu 
cretă (3) şi se taie şindrila pe aceste linii.

Pentru a evita străpungerea sau tăierea stratului hidroizolant de sub şindrilă 
se va tăia pe o scândură sau o placă din lemn. 

Pentru a se canaliza apa în dolie se va tăia fiecare fâşie de şindrilă la linia 
trasată cu cretă şi se va unge cu adeziv/mastic nr. 23 (FIXER) pe o lăţime de 
cca. 10cm (5). Dacă apele care formează dolia au înclinaţii diferite se fixează 
şindrila mai întâi pe partea mai puţin înclinată, spre care se orientează şi 
jgheabul doliei. Lăţimea jgheabului doliei poate varia între 5 – 15cm, în funcţie 
de poziţia şi caracteristicile clădirii.

Fig. 13

Metoda deschisă

2. Montarea/instalarea șindrilei la/în dolii
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Se montează membrana de bitum de-a lungul axei doliei, peste stratul 
hidroizolant din bitum, la o distanţă de 2 – 3cm de marginea stratului de bază. 
Se bat cuie la 2 – 3cm de marginea membranei de bitum. Distanţa dintre cuie 
este de 20 – 25cm. Înainte de a prinde membrana bituminoasă în cuie se 
aplică pe faţa inferioară a acesteia, pe lungimea şi pe întregul ei perimetru 
mastic nr. 23 (FIXER), pe o lăţime de 10cm. 

Se recomandă montarea unei membrane continui, fără îmbinări/petreceri. 
Dacă se impun asemenea îmbinări/petreceri ale membranei, suprapunerea 
va fi de minim 30cm şi perfect etanşă. Suprapunerile se vor face numai în 
zona superioară a doliei. 

Dacă, de exemplu, clădirea se află în sau lângă o pădure, se va face o dolie 
cu un jgheab mai mare, care să permită îndepărtarea mai uşoară a frunzelor.

Se începe prin montarea şindrilei pe planul mai puţin înclinat, cu ridicare a 
şindrilei pe planul mai înclinat pe o lăţime de minim 30cm de la axa doliei. 
Ultimele fâşii de şindrilă bituminoasă nu se vor monta mai aproape de 25cm 
faţă de axa doliei (1).

Metoda închisă

Fig. 14
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Suplimentar, fiecare fâşie se va fixa mecanic, cu cuie, în colţuri. Astfel se 
fixează întreaga parte a doliei de pe planul mai puţin înclinat. 

Înainte de a începe montarea şindrilei bituminoase pe apa mai înclinată 
se trasează o linie cu creta pe planul mai înclinat al doliei. Distanta faţă de 
axa doliei a liniei trasate cu creta va fi de 7 – 8cm. Şindrila de montat pe 
planul înclinat al doliei se taie la limita liniei trasate cu cretă. Pentru a se evita 
acumularea de apă în dolie se va tăia fiecare fâşie de şindrilă la linia trasată 
cu cretă (3).

Pentru a direcţiona apa către dolie se vor tăia colţurile superioare ale fâşiilor 
de margine (4) şi pe acestea se va aplica mastic nr. 23 (FIXER) pe o lăţime de 
cca. 10cm, pe suprafeţele inferioare ale fâşiiilor de şindrilă (5).

Montarea celui de-al doilea rând se începe de la mijlocul rândului, defazat 
spre stânga sau spre dreapta jumătate de fâșie astfel ca marginea solzilor să 
fie la acelaşi nivel cu golul dintre solzi a rândului precedent / inițial. 
Al treilea rând şi următoarele se mută cu jumătate de fâșie de șindrilă 
bituminoasă faţă de rândul precedent, înspre stânga sau înspre dreapta. 

În acelaşi mod se va înveli întreaga apă a acoperişului.

Fig. 15

3. Montarea şindrilei la îmbinarea 
acoperişului cu un plan vertical
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La locul de intersecţie dintre apa acoperişului şi planul vertical se montează 
o piesă din lemn cu secţiune triunghiulară (50 x 50mm), peste care se petrec 
fâşiile din şindrilă bituminoasă, acoperind-o (4). Dacă planul vertical este din 
zidărie, acesta se va tencui şi amorsa. Peste şindrilă se va fixa o confecţie/
guler din tablă (5) cu lăţimea de 500mm. Pe intreaga suprafaţă a confecţiei se 
va aplica mastic nr. 23 (FIXER). Confecţia va acoperi planul vertical, zidul, coşul 
de fum, etc., pe înălţimea de minim 300mm. În zone cu ninsori abundente şi 
încărcări mari de zăpadă înălţimea va fi mai mare.

Partea superioară a confecţiei metalice se va fixa mecanic de perete cu un 
şurub / diblu (2) şi se va etanşa de acesta cu silicon sau un material similar (3).

Pentru coşurile de fum se va folosi confecţie metalică din tablă galvanizată, 
croită şi pliată ca în Fig. 18, 19. În scopul evitării incendiilor se vor respecta 
următoarele distanţe: 130mm faţă de coşurile de fum din cărămidă sau 
beton, 250mm faţă de cele din ceramică neizolată, 130mm faţă de cele din 
ceramică izolată, unde rezistenţa izolaţiei la temperaturi ridicate a structurilor 
inflamabile sau greu inflamabile este de cel puţin 0,3 m2°C/W.

Fig. 16
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Fig. 17

Fig. 18

Fig. 19
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Se acoperă golurile dintre coşul de fum şi structura inflamabilă sau greu 
inflamabilă a acopeişului cu o învelitoare dintr-un material neinflamabil. În Fig. 
17 este prezentat modul de prindere şi fixare a acesteia. Se începe cu fixarea 
părţii frontale petrecute peste şindrilă. Apoi se montează piesele de pe 
partea stângă şi dreaptă. La sfârşit se montează piesa din spate. La montarea 
confecţiei din tablă se va urma principiul cascadei. Pe fiecare din cele 4 părţi 
ale coşului de fum se va face o streaşină de circa 8cm în scopul scurgerii apei 
de ploaie. Pe şindrila ce se montează pe tablă se va aplica mastic bituminos 
nr. 23 (FIXER) pe o lăţime de cca. 10cm iar colţurile superioare ale fâşiilor se 
vor tăia.   
Dacă coşul de fum are o lăţime transversală faţă de apa acoperişului mai 
mare de 500mm se recomandă montarea unei coame suplimentare (Fig. 19) 
în scopul evitării acumulării de zăpadă. 
În cazul gurilor de aerisire ale acoperişului, antenelor, conductelor pentru 
telecomunicaţii şi alimentare cu electricitate cu elemente special concepute 
(20) pentru învelitoare din şindrilă bituminoasă. Aceste elemente se vor 
prinde în cuie, se vor acoperi cu şindrilă bituminoasă şi se vor etanşa cu 
mastic bituminos. 

Fig. 20
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Se va tăia pe lungime marginea fâşiei de şindrilă astfel ca aceasta să 
corespundă marginii respective, lăsând un spaţiu de 0,5cm între fâşii. Apoi 
se prinde şindrila de pazie peste această distanţă şi în linie dreaptă. Piesele 
de pazie ale fâşiilor de şindrilă din gama TANGO, TRIO, DELTA şi SONATA se 
pot obţine prin decuparea lor din piesele de şindrilă de câmp (21). Se aplică 
mastic bituminos nr. 23 (FIXER) pe întreaga suprafaţă inferioară a pieselor de 
pazie înainte de a le monta.  Pentru şindrila SONATA, ACCORD, CONTINENT, 
WESTERN, JAZZ, COUNTRY și RANCHO se pot livra împreună cu piese de 
pazie şi coamă universale.

Partea ascunsă este (B), partea vizibilă (A). 

Piesele de coamă înclinată şi pazie trebuie să fie împărţite în 3 părţi la puntele 
perforate şi se vor monta în linie cu o suprapunere / petrecere de 3 – 5cm. 
Acestea se vor prinde în câte 2 cuie, câte unul pe fiecare parte a paziei / 
coamei. Piesele din şindrilă se vor monta ţinând cont de direcţia obişnuită a 
vântului (Fig. 21). 

Fig. 21

4. Montarea la streaşină/cornişă şi la pazii
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Se recomandă 2 metode pentru montarea învelitorii din şindrilă bituminoasă 
pe acoperişuri sub formă de con: segmenţial sau continuu. Mai întâi se 
acoperă întreaga astereală cu membrană hidroizolantă. Înainte de a începe 
montarea conform primei metode se va împărţi suprafaţa cupolei sau conului 
în segmente egale cu ajutorul uni fir de marcare. Fiecare segment va fi învelit 
separat cu şindrilă bituminoasă iar segmentele învecinate se vor uni cu ajutorul 
pieselor de coamă – pazie, în mod similar ca în cazul unui acoperiş obişnuit. 
Reţineţi că trebuie păstrată măsura şi proporţia între lăţimea segmentelor şi 
piesele de coamă.

Fig. 22

Atenţie! 
Pentru a evita ruperea sau spargerea pieselor din şindrilă la temperaturi 
mai scăzute de +6°C  se recomandă îndoirea pieselor de pazie şi 
coamă pe o ţeavă încălzită cu diametrul de 10 cm (Fig. 22). 

5. Învelitoarea din şindrilă bituminoasă pe 
acoperişuri sub formă de cupolă sau de con
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Dacă şindrila se montează continuu (Fig. 23) învelirea apelor acoperişului 
necesită o muncă de precizie mai ridicată. Panta de la vârf la cornişă se 
împarte în intervale egale cu jumătate din lăţimea unui solz din fâşia de 
şindrilă bituminoasă. Se conectează punctele marcate cu vârful acoperişului. 
Se pregătesc fâşiile de şindrilă pentru montaj prin tăierea lor în bucăţi, după 
cum este nevoie. Se incepe cu primul rând de jos. Se prinde apoi rândul 
următor mutându-l cu jumătate din fâşia de şindrilă, păstrând alinierea dată. 

Se taie fâşiile de şindrilă astfel încât acestea să se alinieze pe liniile marcate 
pe astereală. La montaj, odată ce lăţimea unei fâşii de şindrilă ajunge la 
jumătate/se înjumătăţeşte, se revine la mărimea geometrică iniţială a şindrilei. 
Se montează fâşiile de şindrilă după acelaşi model până se ajunge în vârful 
acoperişului iar peste ele se va monta un mic con din tablă.

1. Capac/Con mic din tablă
2. Linii verticale
3. Fâşie întreagă de şindrilă bituminoasă
4. Jumătate, ½ de fâşie de şindrilă bituminoasă
5. Strat hidroizolant de bază/montat sub şindrilă

Fig. 23



1. Inspectaţi acoperişul primăvara şi toamna.
2. Curăţaţi acoperişul de frunze, crengi şi alte resturi mici numai cu ajutorul 

unei mături moi. Nu folosiţi obiecte ascuţite în acest scop. 
3. Îndepărtarea unor obiecte sau resturi ascuţite de pe învelitoare se face 

manual!
4. Curăţaţi jgheaburile şi burlanele. 
5. Depunerile mari de zăpadă se vor curăţa cu lopeţi de lemn, boante, fără 

muchii sau colţuri tăioase sau ascuţite. Pe acoperiş poate rămâne un strat 
de zăpadă de max. 10 cm. 

6. Inspectaţi acoperişul în mod regulat iar dacă apar deteriorări minore 
acestea se vor remedia corespunzător. 

Respectaţi aceste instrucţiuni la montarea învelitorii din şindrilă 
bituminoasă.

Nerespectarea acestor instrucţiuni, a normativelor în vigoare şi a 
legislaţiei privind construcţiile, punerea în operă a unor elemente 
de completare neautorizate sau lipsa de profesionalism conduc la 
anularea garanţiei pentru acest produs. 

În caz de nelămuriri sau pentru detalii la montarea şindrilei vă rugăm 
să ne contactaţi:

RECOMANDĂRI PRIVIND
ÎNTREŢINEREA ACOPERIŞULUI:

BRAŞOV - 500407, Str. ZIZINULUI nr 121
TEL: +40 268 311007
FAX: +40 268 311008

email: vanzari@esprit.ro
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