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Lutul este extras numai din pădurea Westerwald,
unde se află cele mai bune rezerve de argilă din 
Germania. Transportul argilei se face în cel mai 
ECOLOGIC mod, cu barja, pentru protecția mediului, 
continuându-se procesul de maturare al argilei.

Argila suferă înainte de ardere 3 procese de maturare 
diferite: 

1. Prematurarea pe barjă în timpul transportului;
2. Maturarea după omogenizare;
3. Maturarea după adăugarea aditivilor.

Cantitatea necesară unei țigle se debitează robotizat, 
în vid. Presarea argilei se face complet automatizat, 
tot în vid, pentru ca „masa verde" să nu fie afectată de 
umiditatea ambientală.

După presare, argila este transportată în cuptorul de 
uscare. Apa rezultată din uscare este complet 
reciclată și transmisă către stația de preparare a 
argilei. Engobarea și glazurarea sunt ultimele 
procese aplicate formelor de țiglă înainte de ardere. 
Argila este arsă la 1165°C timp de 9 ore. 

Sistemele electronice interconectate de-a lungul 
procesului de fabricație urmăresc constant 
indicatorii presetați de calitate.
Ultimul control al calității este efectuat de către 
angajații Nelskamp, aceștia evaluând produsele din 
punct de vedere optic și acustic.
După ambalare, marfa este pregătită pentru transport 
și fotografiată după încărcarea în camion.

MATERIE PRIMĂ DE CEA MAI BUNĂ CALITATE

PREPARAREA MATERIEI PRIME

PRESAREA

ARDEREA

CONTROLUL CALITĂȚII

Garanție de 30 de ani, cu asigurare externă;
Producție realizată exclusiv în Germania;
Gamă extinsă de accesorii ceramice;
Materie primă ecologică;
Cele mai performante fabrici din lume;
Argila este maturată în mod natural, pe durată 
îndelungată;
Cele mai mici deviații dimensionale posibile;
Cuptoare de ardere de ultimă generație;
Temperatura de ardere constantă la 1165 °C;
Cea mai fină argilă, cu granulație de numai 
65 microni;
Rezistențe tehnice excelente;
Cea mai bună rezistență la îngheț-dezgheț;
Cel mai mic procent de absorbție a apei, 
de numai 3%;
De două ori mai rezistente decât țiglele standard;
Livrare rapidă.
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Germania. Transportul argilei se face în cel mai 
ECOLOGIC mod, cu barja, pentru protecția mediului, 
continuându-se procesul de maturare al argilei.
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Cea mai bună rezistență la îngheț-dezgheț;
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NIBRA G10
Acest model de țiglă este optimizat pentru a 
fi deosebit de rezistent la ploi. Țigla G10 poate fi 
instalată intercalat sau aliniat și poate îndeplini 
cele mai moderne și clare linii conceptuale. 
Acest model de țiglă, prin forma sa, deschide noi 
perspective de design pentru învelitori sau fațade.

Țiglă pentru arhitectură modernă

DATE TEHNICE
Lungime: ~ 48,6  cm
Lățime: ~ 29,6  cm
Lungime medie de acoperire:  
~ 39,4 ±  1 cm
Lățimea acoperirii: ~ 25,0 cm
Consum pe m2: ~9,9 − 10,4 buc.
Greutate / buc.: ~ 4,6 kg
Pantă minimă: 17°*

Bucăți / Palet: 240
 

 

*Conform instrucțiunilor de motaj.

29,6 cm

48
,6

 c
m
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roșu natur 01 roșu engobat 02 bazalt engobat 03 negru glazurat 18 gri zinc glazurat 36

negru mat engobat 39metalic glazurat 29

negru învechit 
engobat 32

gri închis engobat 25

Culori disponibile

antic engobat 38

gri antracit 
engobat 58

afumat în masă 144
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Țiglă profilată cu ondulă

Modelul F8½ reprezintă sinteza reușită între estetică, 
performanță și montaj rapid. Acest model se poate suprapune 
până la 3,5 cm și se poate monta începând cu o pantă minimă 
de 10º.

roșu engobat 02 negru glazurat 18 negru învechit
engobat 32

gri antracit engobat 58

NIBRA F8 ½

DATE TEHNICE
Lungime: ~ 49,9  cm
Lățime: ~ 34,4  cm
Consum pe m2: ~ 8,4 – 9,2 buc.
Greutate / buc.: ~ 4,6 kg
Lungime medie de acoperire: ~ 38,75 ± 1,75 cm
Pantă minimă: 10°*

Bucăți / Palet: 216
*Conform instrucțiunilor de motaj.

34,4 cm

49
,9

 c
m

Culori disponibile
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NIBRA  
F12Ü Nord

29,2 cm

48
,8

 c
m Prin lungimea spațiului de suprapunere de 4 

cm, modelul F12Ü Nord garantează un maxim de 
flexibilitate în cazul renovărilor acoperișurilor.

DATE TEHNICE
Lungime: ~ 48,8  cm
Lățime: ~ 29,2  cm
Lungime medie de acoperire: ~ 34,1 ±  2 cm
Lățimea acoperirii: ~ 23,9 cm
Consum pe m2: ~11,6 − 13,0 buc.
Greutate / buc.: ~ 3,6 kg
Pantă minimă: 14°*

Bucăți / Palet: 288

 

*Conform instrucțiunilor de motaj.

roșu engobat 02 negru mat engobat 39

negru glazurat 18negru învechit engobat 32

Culori disponibile

afumat în masă 144
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Modelul F10Ü iese în evidență printr-o mare varietate de 
culori și finisaje. Gama bogată de accesorii ceramice a 
modelului F10Ü asigură rezolvarea atât funcțională cât 
și estetică a oricărui detaliu de acoperiș.

DATE TEHNICE
Lungime: ~ 48,7  cm
Lățime: ~ 29,6  cm
Lungime medie de acoperire: ~ 41,6 ±  1,2 cm
Lățimea acoperirii: ~ 24,2 cm
Consum pe m2: ~9,7 – 10,2 buc.
Greutate / buc.: ~ 3,95 kg
Pantă minimă: 14°*

Bucăți / Palet: 288
 

Țiglă profilată cu ondulă

NIBRA F10Ü
29,6 cm

48
,7

 c
m

*Conform instrucțiunilor de motaj.
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roșu natur 01

migdală glazurat 26 negru glazurat 18 verde brad glazurat 20 metalic glazurat 29 negru cobalt glazurat 31 negru mat engobat 39

roșu engobat 02 bordeaux engobat 09 maro engobat 04 bazalt engobat 03 negru invechit engobat 32

Culori disponibile

gri antracit engobat 58

afumat în masă 144
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Țiglă armonică

NIBRA H10
29,9 cm

48
,8

 c
m

Modelul H10 se pretează atât pentru acoperișurile 
clădirilor istorice prin forma sa clasică, sinusoidală 
dar și pentru clădirile cu o arhiectură modernă.

DATE TEHNICE
Lungime: ~ 48,8  cm
Lățime: ~ 29,9  cm
Lungime medie de acoperire:  
~ 34,8 ±  1,5 cm
Lățimea acoperirii: ~ 24,8 cm
Consum pe m2: ~ 10,1 − 10,9 buc.
Greutate / buc.: ~ 4,4 kg
Panta minimă: 14°* 
Bucăți / Palet: 240
*Conform instrucțiunilor de motaj.

roșu natur 01 roșu engobat 02

negru învechit 
engobat 32

bazalt engobat 03

negru mat 
engobat 39

negru glazurat 18

Culori disponibile
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*Conform instrucțiunilor de motaj.

Pus în operă,  acest model deosebit de profilat 
creează un aspect simetric.

NIBRA H14
DATE TEHNICE
Lungime: ~ 43,4 cm
Lățime: ~ 26,7 cm
Lungime medie de acoperire:  
~ 33,3 ± 1 cm
Lățimea acoperirii: ~ 21,5 cm
Consum pe m2: ~ 13,6 − 14,4 buc.
Greutate / buc.: ~ 3,6 kg
Pantă minimă: 14°*

Bucăți / Palet: 240

26,7 cm

43
,4

 c
m

roșu natur 01

negru învechit 
engobat 32

negru glazurat 18

bazalt engobat 03

roșu engobat 02 migdală glazurat 26maro engobat 04

Culori disponibile

afumat în masă 144

negru  mat engobat 39
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Țiglă de format mare

NIBRA DS5
DS5 este probabil cea mai mare țiglă ceramică 
din lume! Cu un necesar de sub 6 buc./m2, DS5 
ajută la econimisirea timpului de montaj și este 
avantajoasă financiar. 

DATE TEHNICE
Lungime: ~ 59,9  cm
Lățime: ~ 37,8  cm
Lungime medie de acoperire:  
~ 50 ± 4 cm
Lățimea acoperirii: ~ 32,6 cm
Consum pe m2: ~ 5,7 − 6,7 buc.
Greutate / buc.: ~ 7,0 kg
Pantă minimă: 18°*

Bucăți / Palet: 150

 37,8 cm

 5
9,

9 
cm

*Conform instrucțiunilor de motaj.

roșu engobat 02

negru glazurat 18

bazalt engobat 03

Culori disponibile
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Datorită distanței variabile de suprapunere de 
până la 10 cm, MS5 oferă o flexibilitate ridicată 
la realizarea montajului.

DATE TEHNICE
Lungime: ~ 59,5 cm
Lățime: ~ 37,6  cm
Lungime medie de acoperire: ~ 50 ± 4 cm
Lățimea acoperirii: ~ 33,2 cm
Consum pe m2: ~ 5,6 − 6,5 buc.
Greutate / buc.: ~ 6,8 kg
Pantă minimă: 18°*

Bucăți / Palet: 120

 37,6 cm

 5
9,

5 
cm

*Conform instrucțiunilor de motaj.

roșu natur 01

bazalt engobat 03

roșu engobat 02

Culori disponibile
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Flexibilitate totală! Modelul R10 este o țiglă  
dedicată renovărilor. Acest model se poate  
instala pe caroiajul existent.

Țiglă reformată

NIBRA R10

DATE TEHNICE
Lungime: ~ 48,7 cm
Lățime: ~ 29,7  cm
Lungime medie de acoperire: 
~ 36 ± 6 cm  (tiglă laterală cu margine 
                      retrasă sau fără țiglă laterală)
~ 41 ± 1 cm (cu țiglă laterală standard)
Lățimea acoperirii: ~ 25,1 cm
Consum pe  m2: ~ 9,5 − 13,3 buc.
Greutate / buc.: ~ 4,9 kg
Pantă minimă: 17°*

Bucăți / Palet: 180

29,7 cm

 4
8,

7 
cm

*Conform instrucțiunilor de motaj.
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roșu natur 01 roșu engobat 02 bazalt engobat 03 maro închis engobat 07

Culori disponibile

gri închis engobat  25

antic engobat 28 negru învechit engobat 32 negru mat engobat 39 gri antracit engobat 58
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DS10 este un model de țiglă cu 2 falțuri 
recomandat acoperișurilor cu pantă mai 
mare de 18 .̊

Țiglă cu 2 falțuri

DATE TEHNICE
Lungime: ~ 48,6 cm
Lățime: ~ 29,7  cm
Lungime medie de acoperire: ~ 37 ± 5 cm
Lățimea acoperirii: ~ 25,2 cm
Consum pe m2: ~ 9,5 − 12,5 buc.
Greutate / buc.: ~ 4,8 kg
Pantă minimă: 18°*

Bucăți / Palet: 240

NIBRA DS10

*Conform instrucțiunilor de motaj.

29,7 cm

 4
8,

6 
cm

afumat în masă 144

roșu engobat 02

bazalt engobat 03

Culori disponibile
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Fabricile

De 6 ori în Germania: Nelskamp este prezentă 
cu 6 unități de producție la nivelul întregii 
Republici Federale Germania. Astfel se 
asigură  o logistică optimă atât în Germania 
cât şi pentru ţările europene.

Logistica europeană: La nivel de continent se asigură o 
logistică funcțională pentru toate modelele de țiglă. Pentru 
România termenul maxim de livrare pentru țiglă și piesele 
manufacturate este de 30 zile.

Consultanță profesională: Reprezentanții Nelskamp din 
regiunile României vă pun la dispoziție informațiile necesare 
și vă pot asigura consultanță tehnică profesională în funcție 
de modelul ales, forma acoperișului și dorințele dumneavoastră.

Fabrica Schermbeck

Fabrica Wandlitz

Fabrica Groß-Ammensleben

Fabrica Gartrop

Fabrica Dieburg

Fabrica Unsleben
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Informații tehnice

Pantă
Măsuri de siguranță recomandate Membrană recomandatăMontaj 

intercalat
Montaj 
aliniat

≥ 25° ≥ 30°

1. cu sau fără astereală 
2. membrană direct peste căpriori/astereală/termoizolație, sub contrașipcă 
3. nu sunt necesare benzi adezive pentru membrană 
4. membrana se va suprapune minim 10 cm

- Greutate min. 150g/mp 
- Rez. la tracțiune min. 250 N/5 cm 
- Rez. la rupere min. 130 N/5 cm 
- Coloana de apă min. 200 cm 
- Rez. la temperatură de min. 80°C

≥ 21° ≥ 26°

1. cu sau fără astereală 
2. membrana direct peste capriori/astereală/termoizolație, sub contrașipcă 
3. obligatoriu cu  benzi adezive pentru membrană, inclusiv la suprapunerile verticale sau oblice 
4. membrana se va suprapune minim 15 cm

- Greutate min. 150g/mp 
- Rez. la tracțiune min. 280 N/5 cm 
- Rez. la rupere min. 140 N/5 cm 
- Coloana de apă min. 400 cm 
- Rez. la temperatură de min. 80°C

Distanța de șipcuire: 
38,4 – 40,4 cm ≥ 17° ≥ 22°

1. cu sau fără astereală 
2. membrană direct peste căpriori/astereală/termoizolație, sub contrașipcă 
3. obligatoriu cu benzi adezive pentru membrană, inclusiv la suprapunerile verticale sau oblice 
4. obligatoriu cu bandă de etanșare sub șipca verticală 
5. membrana se va suprapune minim 20 cm

- Greutate min. 180g/mp 
- Rez. la tracțiune min. 320 N/5 cm 
- Rez. la rupere min. 200 N/5 cm 
- Coloana de apă min. 800 cm 
- Rez. la temperatură de min. 80°C

Înclinațiile  
recomandate pentru  

Nibra G10

Pantă Măsuri de siguranță recomandate Membrană recomandată

≥ 20°

1. cu sau fără astereală 
2. membrană direct peste căpriori/astereală/termoizolație, sub contrașipcă 
3. nu sunt necesare benzi adezive pentru membrană 
4. membrana se va suprapune minim 10 cm

- Greutate min. 150g/mp 
- Rez. la tracțiune min. 250 N/5 cm 
- Rez. la rupere min. 130 N/5 cm 
- Coloana de apă min. 200 cm 
- Rez. la temperatură de min. 80°C"

≥ 16°

1. cu sau fără astereală 
2. membrană direct peste căpriori/astereală/termoizolație, sub contrașipcă 
3. obligatoriu cu  benzi adezive pentru membrana, inclusiv la suprapunerile verticale sau oblice 
4. membrana se va suprapune minim 15 cm

- Greutate min. 150g/mp 
- Rez. la tracțiune min. 280 N/5 cm 
- Rez. la rupere min. 140 N/5 cm 
- Coloana de apa min. 400 cm 
- Rez. la temperatura de min. 80°C"

Distanța de șipcuire: 
37 – 40,5 cm ≥ 10°

1. cu sau fără astereală 
2. membrană direct peste căpriori/astereală/termoizolație, sub contrașipcă 
3. obligatoriu cu benzi adezive pentru membrană, inclusiv la suprapunerile verticale sau oblice 
4. obligatoriu cu bandă de etanșare sub șipca verticală 
5. membrana se va suprapune minim 20 cm

- Greutate min. 180g/mp 
- Rez. la tracțiune min. 320 N/5 cm 
- Rez. la rupere min. 200 N/5 cm 
- Coloana de apă min. 800 cm 
- Rez. la temperatură de min. 80°C"

Înclinațiile  
recomandate pentru  

Nibra F8 ½

Pantă Măsuri de siguranță recomandate Membrană recomandată

 ≥ 22°

1. cu sau fără astereală 
2. membrană direct peste căpriori/astereala/termoizolație, sub contrașipcă 
3. nu sunt necesare benzi adezive pentru membrană 
4. membrana se va suprapune minim 10 cm

- Greutate min. 150g/mp 
- Rez. la tracțiune min. 250 N/5 cm 
- Rez. la rupere min. 130 N/5 cm 
- Coloana de apa min. 200 cm 
- Rez. la temperatura de min. 80°C"

≥ 18°

1. cu sau fără astereală 
2. membrana direct peste capriori/astereala/termoizolație, sub contrașipcă 
3. obligatoriu cu  benzi adezive pentru membrana, inclusiv la suprapunerile verticale sau oblice 
4. membrana se va suprapune minim 15 cm

- Greutate min. 150g/mp 
- Rez. la tracțiune min. 280 N/5 cm 
- Rez. la rupere min. 140 N/5 cm 
- Coloana de apa min. 400 cm 
- Rez. la temperatura de min. 80°C"

Distanța de șipcuire:
32,1 – 36,1 cm ≥ 14°

1. cu sau fără astereală 
2. membrană direct peste căpriori/astereală/termoizolație, sub contrașipcă 
3. obligatoriu cu benzi adezive pentru membrană, inclusiv la suprapunerile verticale sau oblice 
4. obligatoriu cu banda de etanșare sub șipca verticală 
5. membrana se va suprapune minim 20 cm

- Greutate min. 180g/mp 
- Rez. la tracțiune min. 320 N/5 cm 
- Rez. la rupere min. 200 N/5 cm 
- Coloana de apa min. 800 cm 
- Rez. la temperatura de min. 80°C"

Înclinațiile  
recomandate pentru  

 Nibra F12Ü Nord

Pantă Măsuri de siguranță recomandate Membrană recomandată

≥ 22°

1. cu sau fără astereală 
2. membrană direct peste căpriori/astereală/termoizolație, sub contrașipcă 
3. nu sunt necesare benzi adezive pentru membrană 
4. membrana se va suprapune minim 10 cm

- Greutate min. 150g/mp 
- Rez. la tracțiune min. 250 N/5 cm 
- Rez. la rupere min. 130 N/5 cm 
- Coloana de apă min. 200 cm 
- Rez. la temperatură de min. 80°C"

≥ 18°

1. cu sau fără astereală 
2. membrana direct peste capriori/astereală/termoizolație, sub contrașipcă 
3. obligatoriu cu benzi adezive pentru membrană, inclusiv la suprapunerile verticale sau oblice 
4. membrana se va suprapune minim 15 cm

- Greutate min. 150g/mp 
- Rez. la tracțiune min. 280 N/5 cm 
- Rez. la rupere min. 140 N/5 cm 
- Coloana de apă min. 400 cm 
- Rez. la temperatură de min. 80°C"

Distanța de șipcuire:
40,4 – 42,8 cm ≥ 14°

1. cu sau fără astereală 
2. membrană direct peste căpriori/astereala/termoizolație, sub contrașipcă 
3. obligatoriu cu benzi adezive pentru membrană, inclusiv la suprapunerile verticale sau oblice 
4. obligatoriu cu bandă de etanșare sub șipca verticală 
5. membrana se va suprapune minim 20 cm

- Greutate min. 180g/mp 
- Rez. la tracțiune min. 320 N/5 cm 
- Rez. la rupere min. 200 N/5 cm 
- Coloana de apă min. 800 cm 
- Rez. la temperatură de min. 80°C"

Înclinațiile  
recomandate pentru  

Nibra F10

Înclinația  
minimă 

recomandată 
17°

Înclinația  
minimă 

recomandată 
10°

Înclinația  
minimă 

recomandată 
14°

Înclinația  
minimă 

recomandată 
14°

Pantă Măsuri de siguranță recomandate Membrană recomandată

≥ 22°

1. cu sau fără astereală 
2. membrană direct peste căpriori/astereală/termoizolație, sub contrașipcă 
3. nu sunt necesare benzi adezive pentru membrană 
4. membrana se va suprapune minim 10 cm

- Greutate min. 150g/mp 
- Rez. la tracțiune min. 250 N/5 cm 
- Rez. la rupere min. 130 N/5 cm 
- Coloana de apă min. 200 cm 
- Rez. la temperatură de min. 80°C"

≥ 18°

1. cu sau fără astereală 
2. membrana direct peste capriori/astereala/termoizolație, sub contrașipcă 
3. obligatoriu cu  benzi adezive pentru membrană, inclusiv la suprapunerile verticale sau oblice 
4. membrana se va suprapune minim 15 cm

- Greutate min. 150g/mp 
- Rez. la tracțiune min. 280 N/5 cm 
- Rez. la rupere min. 140 N/5 cm 
- Coloana de apă min. 400 cm 
- Rez. la temperatură de min. 80°C"

Distanța de șipcuire: 
36,9 – 39,9 cm ≥ 14°

1. cu sau fără astereală 
2. membrană direct peste căpriori/astereala/termoizolație, sub contrașipcă 
3. obligatoriu cu benzi adezive pentru membrană, inclusiv la suprapunerile verticale sau oblice 
4. obligatoriu cu bandă de etanșare sub șipca verticală 
5. membrana se va suprapune minim 20 cm

- Greutate min. 180g/mp 
- Rez. la tracțiune min. 320 N/5 cm 
- Rez. la rupere min. 200 N/5 cm 
- Coloana de apă min. 800 cm 
- Rez. la temperatură de min. 80°C"

Înclinațiile  
recomandate pentru  

Nibra H10

Înclinația  
minimă 

recomandată 
14°
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Pantă Măsuri de siguranță recomandate Membrană recomandată

≥ 22°

1. cu sau fără astereală 
2. membrană direct peste căpriori/astereală/termoizolație, sub contrașipcă 
3. nu sunt necesare benzi adezive pentru membrană 
4. membrana se va suprapune minim 10 cm

- Greutate min. 150g/mp 
- Rez. la tracțiune min. 250 N/5 cm 
- Rez. la rupere min. 130 N/5 cm 
- Coloana de apă min. 200 cm 
- Rez. la temperatură de min. 80°C"

≥ 18°

1. cu sau fără astereală 
2. membrana direct peste capriori/astereală/termoizolație, sub contrașipcă 
3. obligatoriu cu benzi adezive pentru membrană, inclusiv la suprapunerile verticale sau oblice 
4. membrana se va suprapune minim 15 cm

- Greutate min. 150g/mp 
- Rez. la tracțiune min. 280 N/5 cm 
- Rez. la rupere min. 140 N/5 cm 
- Coloana de apă min. 400 cm 
- Rez. la temperatură de min. 80°C"

Distanța de șipcuire: 
32,3 – 34,3 cm ≥ 14°

1. cu sau fără astereală 
2. membrană direct peste căpriori/astereală/termoizolație, sub contrașipcă 
3. obligatoriu cu benzi adezive pentru membrană, inclusiv la suprapunerile verticale sau oblice 
4. obligatoriu cu bandă de etanșare sub șipca verticală 
5. membrana se va suprapune minim 20 cm

- Greutate min. 180g/mp 
- Rez. la tracțiune min. 320 N/5 cm 
- Rez. la rupere min. 200 N/5 cm 
- Coloana de apă min. 800 cm 
- Rez. la temperatură de min. 80°C"

Înclinațiile  
recomandate pentru  

Nibra H14

Pantă Măsuri de siguranță recomandate Membrană recomandată

≥ 25°

1. cu sau fără astereală 
2. membrană direct peste căpriori/astereală/termoizolație, sub contrașipcă 
3. nu sunt necesare benzi adezive pentru membrană 
4. membrana se va suprapune minim 10 cm

- Greutate min. 150g/mp 
- Rez. la tracțiune min. 250 N/5 cm 
- Rez. la rupere min. 130 N/5 cm 
- Coloana de apă min. 200 cm 
- Rez. la temperatură de min. 80°C"

≥ 21°

1. cu sau fără astereală 
2. membrana direct peste capriori/astereală/termoizolație, sub contrașipcă 
3. obligatoriu cu benzi adezive pentru membrană, inclusiv la suprapunerile verticale sau oblice 
4. membrana se va suprapune minim 15 cm

- Greutate min. 150g/mp 
- Rez. la tracțiune min. 280 N/5 cm 
- Rez. la rupere min. 140 N/5 cm 
- Coloana de apă min. 400 cm 
- Rez. la temperatură de min. 80°C"

Distanța de șipcuire: 
30 – 42 cm sau  
40 – 42 cm

≥ 17°

1. cu sau fără astereală 
2. membrană direct peste căpriori/astereală/termoizolație, sub contrașipcă 
3. obligatoriu cu benzi adezive pentru membrană, inclusiv la suprapunerile verticale sau oblice 
4. obligatoriu cu bandă de etanșare sub șipca verticală 
5. membrana se va suprapune minim 20 cm

- Greutate min. 180g/mp 
- Rez. la tracțiune min. 320 N/5 cm 
- Rez. la rupere min. 200 N/5 cm 
- Coloana de apă min. 800 cm 
- Rez. la temperatură de min. 80°C

Pantă Măsuri de siguranță recomandate Membrană recomandată

≥ 30°

1. cu sau fără astereală 
2. membrană direct peste căpriori/astereală/termoizolație, sub contrașipcă 
3. nu sunt necesare benzi adezive pentru membrană 
4. membrana se va suprapune minim 10 cm

- Greutate min. 150g/mp 
- Rez. la tracțiune min. 250 N/5 cm 
- Rez. la rupere min. 130 N/5 cm 
- Coloana de apă min. 200 cm 
- Rez. la temperatură de min. 80°C"

≥ 26°

1. cu sau fără astereală 
2. membrana direct peste capriori/astereală/termoizolație, sub contrașipcă 
3. obligatoriu cu benzi adezive pentru membrană, inclusiv la suprapunerile verticale sau oblice 
4. membrana se va suprapune minim 15 cm

- Greutate min. 150g/mp 
- Rez. la tracțiune min. 280 N/5 cm 
- Rez. la rupere min. 140 N/5 cm 
- Coloana de apă min. 400 cm 
- Rez. la temperatură de min. 80°C"

Distanța de șipcuire 
32 – 42 cm ≥ 18°

1. cu sau fără astereală 
2. membrana direct peste căpriori/astereală/termoizolație, sub contrașipcă 
3. obligatoriu cu benzi adezive pentru membrană, inclusiv la suprapunerile verticale sau oblice 
4. obligatoriu cu banda de etanșare sub șipca verticală 
5. membrana se va suprapune minim 20 cm

- Greutate min. 180g/mp 
- Rez. la tracțiune min. 320 N/5 cm 
- Rez. la rupere min. 200 N/5 cm 
- Coloana de apă min. 800 cm 
- Rez. la temperatură de min. 80°C

Înclinațiile  
recomandate pentru  

 Nibra R 10

Înclinațiile  
recomandate pentru  

 DS10

Pantă Măsuri de siguranță recomandate Membrană recomandată

≥ 22°

1. cu sau fără astereală 
2. membrană direct peste căpriori/astereală/termoizolație, sub contrașipcă 
3. nu sunt necesare benzi adezive pentru membrană 
4. membrana se va suprapune minim 10 cm

- Greutate min. 150g/mp 
- Rez. la tracțiune min. 250 N/5 cm 
- Rez. la rupere min. 130 N/5 cm 
- Coloana de apă min. 200 cm 
- Rez. la temperatură de min. 80°C"

≥ 18°

1. cu sau fără astereală 
2. membrana direct peste capriori/astereală/termoizolație, sub contrașipcă 
3. obligatoriu cu benzi adezive pentru membrană, inclusiv la suprapunerile verticale sau oblice 
4. membrana se va suprapune minim 15 cm

- Greutate min. 150g/mp 
- Rez. la tracțiune min. 280 N/5 cm 
- Rez. la rupere min. 140 N/5 cm 
- Coloana de apă min. 400 cm 
- Rez. la temperatură de min. 80°C"

Pantă Măsuri de siguranță recomandate Membrană recomandată

≥ 22°

1. cu sau fără astereală 
2. membrană direct peste căpriori/astereală/termoizolație, sub contrașipcă 
3. nu sunt necesare benzi adezive pentru membrană 
4. membrana se va suprapune minim 10 cm

- Greutate min. 150g/mp 
- Rez. la tracțiune min. 250 N/5 cm 
- Rez. la rupere min. 130 N/5 cm 
- Coloana de apă min. 200 cm 
- Rez. la temperatură de min. 80°C"

≥ 18°

1. cu sau fără astereală 
2. membrana direct peste capriori/astereală/termoizolație, sub contrașipcă 
3. obligatoriu cu  benzi adezive pentru membrană, inclusiv la suprapunerile verticale sau oblice 
4. membrana se va suprapune minim 15 cm

- Greutate min. 150g/mp 
- Rez. la tracțiune min. 280 N/5 cm 
- Rez. la rupere min. 140 N/5 cm 
- Coloana de apă min. 400 cm 
- Rez. la temperatură de min. 80°C"

Înclinațiile  
recomandate pentru  

Nibra DS5

Înclinațiile  
recomandate pentru  

Nibra MS5

Înclinația  
minimă 

recomandată 
14°

Înclinația  
minimă 

recomandată 
18°

Înclinația  
minimă 

recomandată 
18°

Înclinația  
minimă 

recomandată 
18°

Înclinația  
minimă 

recomandată 
17°

Distanța de șipcuire:
46 – 54 cm

Distanța de șipcuire: 
46 – 54 cm
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