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Introducere Panourile de faţadă SKRIN sunt produse care datorită universalităţii lor au o utilizare 
largă în industria de construcţii. Acestea sunt adecvate pentru placarea faţadelor 
atât la clădirile noi, cât şi în cazul celor modernizate. Pot fi utilizate pentru a acoperi 
cele mai mici clădiri, cum ar fi garaje, magazii sau case individuale, precum şi 
faţadele mari ale clădirilor de birouri, comerciale şi de utilitate publică sau ale 
locuinţelor multifamiliale.

Panourile de faţadă SKRIN pot fi instalate atât pe orizontală, cât şi pe verticală. În 
funcţie de aşteptările investitorilor, se folosesc diferite acoperiri de protecţie, care 
iau în considerare clasa de coroziune şi sunt disponibile într-o gamă variată de 
culori. În oferta IMPRO veţi găsi şi soluţii de sistem - cum ar fi colţuri şi elemente de 
fixare, care sunt necesare pentru proiectul de construcţie. De asemenea, putem 
fabrica şi elemente personalizate.

IMPRO  oferă sprijin antreprenorilor din etapa de proiectare a clădirii până la etapa 
de construcţie, recepţie şi pe durata de viaţă a acesteia.

Pentru proiectare se pregătesc tabele care să permită alegerea distanţelor 
adecvate pentru consolele şi profilurile de montare. Calculele sunt efectuate  
în conformitate cu Normele Polone de Construcţie.

Tabel cu sarcinile pentru profilurile P01 şi P02 cu console K01 şi K02 distanţate max. 1,0 m

Profil t [mm] Tipul de solicitare

Sarcina caracteristică pe 1m2 de suprafaţă
Sarcina 
caracteristică 
pe profil

kN/m2 kN/m2 kN/m2 kN/m2 kN/m

Distanţarea [m] 0,70 0,60 0,50 0,40 1 mb

P01 1,25
până la suport (împingere) 0,77 0,77 0,77 1,35 0,60

de la suport (tragere) 0,98 0,98 0,98 1,71 0,76

P02 1,25
până la suport (împingere) 0,60 0,60 0,60 1,04 0,46

de la suport (tragere) 0,87 0,87 0,87 1,53 0,68

P03 1,50
până la suport (împingere) 0,66 0,66 0,66 1,15 0,51

de la suport (tragere) 1,18 1,18 1,18 2,07 0,92
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1. Informaţii generale    

Acest ghid de montaj are menirea 
să ofere informaţii generale priving 
instalarea sistemelor de faţadă din oferta 
IMPRO. Acesta este destinat în primul 
rând instalatorilor de astfel de sisteme, 
dar conţine şi informaţii pentru arhitecţi, 
montatori, antreprenori, investitori şi 
diriginţi de şantier.
Sistemele de faţadă de acest tip sunt 
utilizate în industria construcţiilor de mulţi 
ani. În ultimele decenii s-a înregistrat o 
dezvoltare rapidă a acestei tehnologii, ca 
urmare a cererii foarte mari din industria 
construcţiilor. Timpul a devenit un factor 
cheie în determinarea rentabilităţii oricărei 
investiţii. Prin urmare, succesul produselor 
este de aşa natură încât acestea pot fi 
fabricate şi livrate pe şantier într-un timp 
scurt şi pot fi instalate rapid şi ieftin, în 
aproape orice condiţii meteorologice. 
Aceste produse trebuie să fie de înaltă 
calitate, astfel încât să îndeplinească 
criteriile de estetică şi durabilitate şi să fie 
conforme cu reglementările în vigoare în 
domeniul construcţiilor şi cu standardele 
stricte care se aplică în ţara respectivă. 
Instrucţiunile de instalare arată pas 
cu pas cum se instalează un astfel de 
sistem în siguranţă şi corect. Conţin 
numeroase consideraţii practice 
pentru a evita posibilele probleme 
care pot apărea din cauza neatenţiei la 
caracteristicile materialului utilizat, a unei 
suprafeţe pregătite inadecvat pentru 
placare sau a utilizării unor instrumente 
necorespunzătoare. Sistemul de faţadă 
fabricat şi furnizat de firma IMPRO este 
format din:

Panourile de faţadă SKRIN: specificaţii tehnice

Panou de faţadă SKRIN: dimensiuni maxime şi minime

Parametrii tehnici

Lăţimea A1 min/max - instalare orizontală 300/3000 mm

Înălţime B1 min/max - instalare orizontală 300/800 mm

Lăţimea A1 min/max - instalare verticală 300/3000 mm

Înălţime B1 min/max - instalare verticală 300/1000 mm

Grosime C1 30 mm

Lăţimea îmbinării - FH orizontală/FV verticală 25/25 mm

Orificii de montare ovale 6x15 mm, rotunde Ø 9 mm

Orificii de ventilare ovale 6x15 mm

Grosimea tablei 1,00 mm / 1,25 mm / 1,50 mm

Acoperiri şi culori conform cerinţelor individuale ale clienţilor

Conector ascuns/vizibil

Mod de instalare orizontală/verticală

1. Panourile de faţadă SKRIN montate 
orizontal sau vertical, realizate din tablă 
zincată (vopsite cu pulberi în câmp 
electrostatic) şi tablă zincată acoperită  
cu grosimi de 1,00; 1,25; 1,50 mm. 

2. Console din tablă zincată cu o grosime 
de 1,00; 1,25; 1,50 mm. 2,00; 2,50;  
3,00 mm 

3. Grilaj sistem din tablă zincată şi tablă 
zincată acoperită, cu grosimi de 1,25;  
1,5 mm în formă de profiluri:  omega, C,  
de colţ

4. Elemente prelucrate din tablă zincată de 
grosime 0,7; 1,00; 1,25 mm şi tablă zincată 
acoperită de grosime 0,7; 1,00; 1,25 mm.

Aranjament orizontal

Aranjament vertical

Dimensiunile panourilor standard

Dimensiunile panourilor standard

Dimensiunile panourilor la un cost suplimentar

Dimensiunile panourilor la un cost suplimentar
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Panou de bază pentru instalare orizontală

Îmbinare orizontală

Îmbinare orizontală

Îmbinare verticală

Îmbinare verticală

Panou de bază pentru instalare verticală

Sistemul de faţadă IMPRO poate fi mon-
tat pe pereţi din zidărie, beton monolit, 
casete structurale sau panouri stratificate, 
formând o faţadă ventilată clasică, sau pe 
casete de perete şi plăci stratificate.  
Utilizarea acestui sistem este foarte versa-
tilă şi se aplică la diferite tipuri de clădiri:
- nerezidenţiale: clădiri comerciale, de 
birouri, utilitate publică şi hale industriale
- rezidenţiale: case multifamiliale şi case 
unifamiliale.
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Panourile de perete SKRIN pot fi combinate 
pe faţade cu acoperirile de faţadă oferite 
de firma IMPRO, cum ar fi panourile de 
faţadă LINEA, tabla ondulată SINUS şi tabla 
trapezoidală în diverse combinaţii, precum 
şi combinate cu alte elemente.
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Panou de colţ în formă de L pentru instalare orizontală

Panou de colţ în formă de U pentru instalare orizontală

A1max + A2max = 3000 mm, A1min = 300 mm, A2min = 300 mm
B1min = 300 mm, B1max = 800 mm

A1max + A2max + A3max = 3000 mm, A1min = 300 mm, A2min = 300 mm
B1min = 300 mm, B1max = 800 mm
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Panou de colţ în formă de L pentru instalare verticală

Panou de colţ în formă de U pentru instalare verticală

A1max + A2max = 1000 mm, A1min = 300 mm, A2min = 300 mm
B1min = 300 mm, B1max = 3000 mm

A1max + A2max +A3max = 1000 mm, A1min = 300 mm, A2min = 300 mm, A3min = 300 mm,
B1min = 300 mm, B1max = 3000 mm
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Panou trapezoidal pentru instalare orizontală

Panou trapezoidal pentru instalare verticală

A1max = 3000 mm, A1min = 300 mm,
B1min, B2min = 300 mm, B1max, B2max = 800 mm

A1min = 300 mm, A1max = 1000 mm, B1min, B2min = 300 mm,
B1max, B2max = 3000 mm
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Firma IMPRO vă oferă consultanţă tehnică în fiecare etapă a procesului de investiţie 
şi o proiectare completă sau simplificată de execuţie a sistemului nostru de faţadă. 
Dispunem de informaţii relevante în domeniul staticii (în baza studiilor şi calculelor 
efectuate). În special pentru constructori, facilităm proiectarea unei astfel de faţade, 
precum şi o bibliotecă BIM pentru a ajuta arhitecţii* în procesul de proiectare. 

Dispunem de aprobările şi certificatele relevante care confirmă aplicabilitatea 
sistemului nostru în conformitate cu reglementările în vigoare în domeniul 
construcţiilor şi cu standardele necesare.

Înainte de începerea lucrărilor, este important să vă familiarizaţi cu proiectul detaliat 
şi să verificaţi condiţiile în care se va efectua instalarea. Acest lucru este valabil atât 
pentru locul de instalare, cât şi pentru elementele individuale ale sistemului de 
faţadă livrate pe şantier. 

În cazul locului de instalare, se verifică :

- conformitatea structurii portante cu proiectul (dacă nu sunt depăşite abaterile 
maxime şi minime - se compară cu abaterile producătorului sistemului de faţadă, 
dacă acestea se încadrează în standard). 

- liniaritatea şi orizontalitatea suprafeţei şi dacă toate lucrările au fost finalizate la locul 
unde urmează să fie instalată faţada. 

- în cazul faţadei, se verifică disponibilitatea spaţiului pentru montarea schelelor sau 
a platformelor de ridicare, a macaralelor ş.a.m.d. Se completează echipamentul 
şi uneltele care urmează să fie utilizate în timpul instalării şi se asigură securitatea 
şantierului în conformitate cu instrucţiunile şefului de şantier şi cu normele de 
sănătate şi igienă a muncii. 

 

*Acest produs poate fi găsit în 
biblioteca noastră IMPRO BIM 
pentru arhitecţi şi proiectanţi 
https://bim.impro.ro/

2. Etapele de pregătire pentru 
instalarea unui sistem de faţadă
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3. Pregătirea construcţiei

Panourile de faţadă SKRIN pot fi utilizate 
pe orice perete, deoarece sunt montate 
pe o substructură sub forma unui grilaj de 
oţel.

Primul pas constă în instalarea consolelor 
în conformitate cu documentaţia furnizată 
de producător. Pentru elemente precum 
panourile, trebuie să reţinem că viteza 
vântului nu trebuie să depăşească 10 
m/s, se începe asamblarea consolelor 
în conformitate cu documentaţia de 
atelier pusă la dispoziţie de producător. 
Cu ajutorul instrumentelor de măsurare 
(electronice sau mecanice), se plasează 
şi se asamblează consolele într-o poziţie 
adecvată pe perete, astfel încât grilajul să 
poată fi apoi ataşat cu uşurinţă la acestea. 
Pentru instalarea consolelor se folosesc 
fie ancore mecanice, fie ancore chimice, 
în conformitate cu instrucţiunile de 
proiectare şi ale producătorului tehnicii 
de fixare. Acestea trebui alese adecvat 
pentru substratul prezent şi instalate 
la distanţa specificată între ele şi de la 
marginea capătului peretelui. Apoi se 
verifică liniaritatea şi nivelul acestora.

Figura 1 prezintă distanţa maximă dintre 
console. 
Figura 2 prezintă intervalul de reglare  
a consolelor. După instalarea consolelor, 
trebuie să se verifice liniaritatea şi nivelul 
acestora.

Intervalul de reglare a consolelor până la 20 mm.

Distanţa maximă 700 mm
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FIG. 1 MONTAREA CONSOLELOR PE PERETE

FIG. 2 INTERVALUL DE REGLARE A CONSOLELOR

Exemplu ilustrativ - instalarea 
panourilor în dispunere orizontală.
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FIG. 3 MONTAREA GRILAJELOR PE CONSOLE

FIG. 4 TOLERANŢELE GRILELOR

Toleranţa pentru dimensiunile Δ1 şi Δ2 este de ± 1 mm

Δ1

L + Δ2

În etapa următoare, se trece la instalarea 
grilajelor, ţinând cont de diferitele tipuri ale 
acestora şi de scopul lor. După instalare, 
se verifică din nou liniaritatea şi nivelarea, 
ţinând cont de abaterile maxime şi minime 
indicate de producător pentru acest sistem.

Exemplu ilustrativ - instalarea 
panourilor în dispunere orizontală.

Δ2
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FIG. 5 MONTAREA CENTURII DE ÎNCEPUT

Toleranţa pentru dimensiunile  Δ3  şi Δ4 este de ± 1 mm

Următorul pas este instalarea aşa-numitei 
centuri de început, care este realizată 
din tablă de 1,25 mm grosime, a cărei 
montare trebuie confirmată prin verificarea 
conformităţii cu proiectul de execuţie, în 
special cu amplasarea pe faţadă conform 
ordinii de începere a montării panourilor 
pe faţadă. Apoi se verifică liniaritatea şi 
nivelarea centurii de început. Citirea atentă 
a proiectului detaliat va permite să se 
determine ordinea în care vor fi instalate 
elementele şi panourile, unele dintre aceste 
elemente se montează înainte, iar altele 
după instalarea panourilor.

4. Montarea centurii de început
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Exemplu ilustrativ - instalarea 
panourilor în dispunere orizontală.
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FIG. 6 ASAMBLAREA PRIMULUI PANOU

Instalarea panourilor de faţadă este apoi 
începută în conformitate cu secvenţa de 
instalare şi tipul de panou.

Primul panou este ataşat la grilaj şi la centura 
de început - fie în partea stângă, fie în partea 
dreaptă a suprafeţei care urmează să fie 
acoperită cu panouri. Este permisă atât 
instalarea pe partea stângă, cât şi pe cea 
dreaptă.

5. Montarea panourilor

Exemplu ilustrativ - instalarea 
panourilor în dispunere orizontală.

La început este instalat primul rând 
vertical de panouri.

FIG. 7 INSTALAREA PRIMULUI RÂND VERTICAL
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Exemplu ilustrativ - instalarea 
panourilor în dispunere orizontală.

FIG. 8 INSTALAREA PRIMULUI RÂND ORIZONTAL

Apoi, rândurile orizontale sunt instalate  
în ordine de jos în sus.

Direcţia de instalare a panourilor

FIG. 9 INSTALAREA CELUI DE-AL DOILEA RÂND  
ORIZONTAL
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Exemplu ilustrativ - instalarea 
panourilor în dispunere orizontală.

FIG. 10 MONTAJUL PROFILULUI DE ÎNCHIDERE SUPERIOR

După acoperirea suprafeţei de-a lungul 
marginii superioare, se instalează 
elementele de finisare.
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FIG. 11 DETALIU SECŢIUNE LONGITUDINALĂ

Detaliu în secţiune longitudinală a unei faţade clasice ventilate în regim orizontal

6. Detalii

Panou de faţadă SKRIN

Grilaj sistem

Consolă sistem
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FIG. 12 DETALIU AL SECŢIUNII TRANSVERSALE

Secţiune a unei faţade clasice ventilate în sistem orizontal

Distanţa maximă 700 mmDistanţa maximă 700 mm

Panou de faţadă SKRIN Profil sistem P01 Consola de sistem K01



FIG. 13 DETALIU AL CENTURII DE ÎNCEPUT 

Kaseton elewacyjny SKRIN

Pas startowy O01

Obróbka pasa startowego O02

 Wspornik obróbki pasa startowego O03
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Wspornik obróbki pasa startowego O03

Obróbka pasa startowego O02

Pas startowy O01
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Element de finisare a centurii de început O02 Consolă pentru finisarea centuriI de început O03
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Panou de faţadă SKRIN

Consolă pentru finisarea centurii de început O03

Element de finisare a centurii de început O02

Centura de început O01
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Kaseton elewacyjny SKRIN

Obróbka maskująca połączenie
dwóch kasetonów O04

Obróbka maskująca połączenie
dwóch kasetonów O04

80

120

19

Instrucțiuni de montaj                                                                                    Panouri de faţadă SKRIN

FIG. 14 DETALIU COLŢAR INTERIOR

Panou de faţadă SKRIN

Acoperirea mascării conectării a două 
panouri O04

Acoperirea mascării conectării a două panouri O04



Systemowy narożnik SKRIN

Ruszt systemowy

Konsola systemowa
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FIG. 15 DETALIU AL COLŢULUI EXTERIOR VARIANTA I

Sistem de colŢSKRIN

Grilaj sistem

Consolă sistem
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FIG. 16 DETALIU AL COLŢULUI EXTERIOR VARIANTA II

Kaseton elewacyjny SKRIN

Profil systemowy P02

Konsola systemowa K02

Obróbka sysytemowa O05
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Finisare sistem O05

Panou de faţadă SKRIN

Profil sistem P02

Consola de sistem K02



Kaseton elewacyjny SKRIN

Pas startowy O01

Obróbka pasa startowego O02

Wspornik obróbki pasa startowego O03

Obróbka parapetu O06

Wspornik obróbki parapetu O07

Centura de început O01 Element de finisare a centurii de început O02 Consolă pentru finisarea  
centuriI de început O03

Consolă finisare parapet O06 Consolă pentru finisarea parapetului O07

93°
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FIG. 17 DETALIU FEREASTRĂ, SECŢIUNE TRANSVERSALĂ A-A

Panou de faţadă SKRIN

Centura de început O01

Element de finisare a centurii de început O02
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Kaseton elewacyjny SKRIN
Obróbka maskująca połączenie

Konsola systemowa K02

Profil systemowy P02

Łącznik 2 do montażu kasetonów
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mineralnej Łącznik 1 łączący profile

kasetonu z oknem O08
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Profil sistem P02
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FIG. 18 DETALIU FEREASTRĂ SECŢIUNE B-B
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Obróbka attykowa O09

Kaseton elewacyjny SKRIN

Wspornik obróbki attykowej O10
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FIG. 19 DETALIU AL FINISAJULUI

Finisare terasă O09

Consolă finisare terasă O10

Panou de faţadă SKRIN



Kaseton elewacyjny SKRIN

Obróbka maskująca połączenie
ze ścianą O11

Obróbka maskująca połączenie
ze ścianą O11

90

3017

30

90

17

25

Instrucțiuni de montaj                                                                                    Panouri de faţadă SKRIN

FIG. 20 DETALIU DE CONECTARE LA UN ALT PERETE
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7. Sistem de elemente de finisare
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Instrucțiuni de montaj                                                                                    Panouri de faţadă SKRIN

28

50

30

60

60

30

50



Consolă finisare parapet O06

15

25

47

25

152

93˚

29˚

29

Instrucțiuni de montaj                                                                                    Panouri de faţadă SKRIN



Consolă pentru finisarea parapetului O07

Acoperirea conectării panoului cu fereastra O08

55

25

87˚
5

4

25

15

Instrucțiuni de montaj                                                                                    Panouri de faţadă SKRIN

30



Finisare terasă O09

Consolă finisare terasă O10

18

19

404

74

57

87˚

30˚

124

64

37 30

129

93˚

31

Instrucțiuni de montaj                                                                                    Panouri de faţadă SKRIN



Bandă de acoperire pentru conectarea la perete O11
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După finalizarea lucrărilor de asamblare şi îndepărtarea foliei protectoare, orice 
murdărie de pe panourile şişcasete de faţadă sub formă de grăsime, praf sau 
murdărie trebuie îndepărtată manual cu o soluţie de apă care conţine un agent de 
curăţare uşor solubil în apă (pH ~7), folosind o cârpă de bumbac sau un burete şi 
apoi clătită cu apă. Această activitate este recomandată atunci când temperatura 
este peste zero grade Celsius. 
 

1. Curăţarea impurităţilor

Nu este permisă lăsarea pe suprafaţa panourilor şi casetelor (de exemplu, după 
instalare) a dispozitivelor de fixare libere, bucăţilor de tablă, aşchii rămase după 
găurire şi a altor obiecte metalice, deoarece pot prezenta un risc de coroziune. 
Acestea pot reprezenta şi un pericol pentru utilizatori, de exemplu, atunci când 
acestea cad de la înălţime. 

2. Revizii

Cel puţin o dată pe an se recomandă ca suprafaţa panourilor şi a casetoanelor să 
fie inspectate, precum şi a elementelor din tablă (mai ales în zonele acoperite, de 
exemplu, la streaşină, la îmbinările dintre panouri şi prelucrări din tablă, la margini). 
Trebuie remarcat faptul că, cu cât agresivitatea corozivă a mediului este mai mare, 
cu atât inspecţia trebuie să fie mai frecventă şi mai amănunţită. Fixarea panourilor 
şi a casetelor trebuie să fie verificată anual, deoarece elementele de fixare lipsă 
sau deteriorate pot cauza scurgeri, umezeală şi - ca urmare - deteriorarea stratului 
de acoperire şi riscul de coroziune. În timpul inspecţiei, orice elemente de fixare 
deteriorate trebuie înlocuite, iar cele care sunt slăbite trebuie strânse. 

3. Spălarea suprafeţelor de placare 

Spălarea suprafeţelor de placare a panourilor are ca scop îndepărtarea 
contaminanţilor vizibili care afectează estetica faţadei şi au un impact negativ 
asupra durabilităţii protecţiei anticorozive. În unităţile alimentare în care curăţenia 
microbiologică este o cerinţă, este necesar să se utilizeze în acelaşi timp şi agenţi 
de curăţare sau dezinfectanţi specializaţi. Mai mulţi factori determină aplicabilitatea 
unui anumit agent de curăţare pentru panouri sau casete:  tipul de căptuşeală 
a elementelor; frecvenţa curăţării; rigurozitatea curăţării. În cazurile în care este 
dificil de îndepărtat murdăria doar cu apă, se poate folosi apă cu un detergent 
pentru a curăţa suprafaţa. Se recomandă detergenţi uşori, bine solubili în apă, cu 
un pH acceptabil de 4-9. După fiecare spălare, este necesar să se clătească bine 
detergentul cu apă curată. În cazurile speciale în care cerinţele de igienă impun 
utilizarea de agenţi de curăţare şi dezinfectare industriali, trebuie respectate 
recomandările producătorului agentului de curăţare. Se recomandă efectuarea unui 
test de curăţare (pe o suprafaţă mică) pentru a verifica dacă agentul de curăţare nu 
deteriorează sau nu înmoaie stratul organic. Agenţii de curăţare în concentraţiile 
indicate de producător, cu o putere adecvată şi la o temperatură care nu depăşeşte 
30°C, nu trebuie să rămână în contact cu stratul de acoperire mai mult de 30 de 
minute. Presiunea apei curate utilizate pentru clătire nu trebuie să depăşească 5 MPa 
(50 bar) la ieşirea duzei şi nu trebuie să depăşească 0,04 MPa la punctul de impact al 
jetului de apă (o astfel de presiune este aplicată de un jet de 5 MPa atunci când duza 
este poziţionată la un unghi de 15° la o distanţă de 20-30 cm de perete). Spălarea 
trebuie efectuată cu mare atenţie, începând din partea superioară a încăperii sau a 
obiectului, astfel încât tot agentul de curăţare să fie îndepărtat. Nu uitaţi să clătiţi bine 
sistemele de drenaj (canale de scurgere, jgheaburi ş.a.m.d.) la finalizare. Ca regulă 
generală, temperatura apei nu trebuie să fie mai mare de 30°C. O excepţie este 
clătirea cu apă pentru îndepărtarea grăsimii, când temperatura apei poate fi crescută 
temporar la 50°C. Grăsimea poate fi îndepărtată cu o cârpă moale şi cu alcool alb. 
Suprafeţele curăţate în acest mod trebuie clătite imediat cu apă curată. Utilizarea 
solvenţilor organici sau  
a agenţilor de curăţare abrazivi trebuie evitată cu stricteţe. Nu folosiţi curăţarea cu 
abur sau clătirea cu apă pe suprafeţele casetelor sau ale panourilor din încăperi dacă 
temperatura scade sub 0°C.

8. Spălarea şi întreţinerea 
panourilor şi a elementelor de 
faţadă     
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Centre de producţie:
Production plants:
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Jucu Herghelie, TETAROM III, Jud. Cluj

DN 59 km 8+550 m stânga,
Parcul Industrial INCONTRO
307221 Chişoda, Jud. Timiş.
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