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Fondatorul companiei, Gaston Gromier, a înfiinţat 
Onduline în anul 1950 în scopul fabricării şi 
comercializării renumitelor plăci ondulate pentru 
acoperişuri, apărute pentru prima oară cu un an înainte.
Dezvoltarea remarcabilă şi succesul Onduline din ultimii 
50 de ani au făcut din companie cel mai mare producător 
din lume în materie de plăci ondulate din compozit, 
fabricate din fibre organice, bitum şi răşină şi de 
asemenea, furnizorul principal de sisteme de acoperişuri 
uşoare. Această dezvoltare se bazează pe angajamentul 
nostru faţă de dezvoltarea continuă a produselor şi 
sistemelor de acoperişuri în scopul de a oferi soluţii 
sigure pentru acoperişuri cu costuri reduse.
Grupul Onduline numără astăzi 1000 de angajaţi în cele 9 
unităţi de producţie şi 35 de filiale din întreaga lume. 
Produsele sale sunt distribuite în peste 100 de ţări.

Sistemele de acoperişuri Onduline sunt proiectate şi fabricate să 
protejeze oamenii şi bunurile acestora. Această filozofie înseamnă 
evident faptul că o atenţie deosebită se acordă calităţii, cercetării, 
dezvoltării şi ecologiei. Tehnologia noastră unică şi brevetată 
permite producerea plăcilor din compozit pentru acoperişuri 
fabricate din fibre organice, bitum de calitate superioară şi răşini 
termoplastice care astăzi acoperă milioane de metri pătraţi de 
suprafeţe de acoperişuri în lumea întreagă. Grupul Onduline a 
urmărit, de asemenea, o strategie de diversificare, prin 
dezvoltarea altor produse pe bază de bitum, materiale plastice 
extrudate, policarbonat, PVC şi plăci din poliester în scopul 
îmbunătăţirii sistemelor sale de acoperişuri impermeabile şi 
pentru a veni în întâmpinarea nevoilor crescânde ale clienţilor 
noştri.  

Un lider mondial, o istorie 
îndelungată şi o dezvoltare 
remarcabilă:
Onduline acoperă lumea

ONDULINE

FRANŢA - YAINVILLE
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Cel mai flexibil, de încredere, 
versatil şi ieftin material 

pentru acoperişuri: 

Onduline - Uşor de acoperit

Onduline este un material din compozit pentru acoperişuri, 
foarte atractiv şi uşor, dar foarte rezistent, fabricat din fibre 
organice impregnate cu bitum la presiune şi temperaturi 
ridicate. Procesul nostru unic de producţie este rezultatul a 
50 de ani neîntrerupţi de eforturi în cercetare şi dezvoltare 
şi constă în câteva faze de complexitate majoră.  

Rezultatul este un produs flexibil şi cu cost redus care oferă 
protecţie împotriva condiţiilor meteorologice, izolaţie 
fonică şi termică - chiar şi în cele mai dure condiţii 
climaterice. Este garantat impermeabil pentru cel puţin 15 
ani, nu rugineşte, nu devine casant şi este rezistent la 
mucegai şi ciuperci. Rezistă atât la acţiunea factorilor 
chimici cât şi la coroziune şi este foarte uşor de manevrat şi 
montat.

În final, Onduline nu conţine azbest şi ca atare, nu prezintă 
risc pentru sănătate nici în timpul montării, nici pe 
perioada utilizării construcţiei. Acestea sunt motivele 
pentru care Onduline este superior faţă de alte sisteme 
ondulate de acoperişuri şi a fost montat pe milioane de 
case din întreaga lume.

ONDULINE
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Uşor de transportat şi montat, nu necesită întreţinere
Datorită structurii sale foarte uşoare şi rezistente, Onduline este posibilitatea reducerii costurilor de 
montare şi transport, făcând întregul proces de acoperire mult mai eficient. Odată instalat în conformitate 
cu Instrucţiunile noastre de Montaj, Onduline nu mai necesită nici un fel de întreţinere ulterioară.

Uşor de tăiat, modelat şi montat
Caracterul versatil al plăcilor Onduline permite o tăiere şi modelare uşoară pentru zone ca cele ale 
streaşinilor, coamelor sau sistemelor de ventilaţie de acoperiş. Pentru a monta produsul la majoritatea 
tipurilor de acoperişuri, nu aveţi nevoie decât de un fierăstrău, un ciocan şi cuiele recomandate de noi.

Izolaţie puternică şi valori de absorbţie fonică
Datorită compoziţiei sale fibroase, Onduline are unul dintre cei mai buni coeficienţi termici comparativ cu 
produse similare de aceeaşi grosime, precum şi valori extrem de bune în ceea ce priveşte absorbţia fonică. 
Onduline este foarte eficient împotriva zgomotelor produse de precipitaţii, asigurând astfel un confort 
unic de viaţă şi lucru în locuinţe şi construcţii comerciale, precum şi o îmbunătăţire a factorilor de 
productivitate în cadrul fermelor.

Garantat pe viaţă împotriva coroziunii
Majoritatea produselor pentru acoperişuri sunt vulnerabile la acţiunea agenţilor atmosferici. În cele mai 
multe cazuri, rezultatele constau într-un grad ridicat de rugină, coroziune şi fragilitate. Onduline, datorită 
componentelor sale originale şi procesului său unic de producţie, nu prezintă aceste fenomene. Iată 
motivul pentru care noi oferim o garanţie pe viaţă împotriva coroziunii.

Rezistă la vânt puternic şi sarcini ridicate
Onduline rezistă la vânturi de până la 120mph (192km/h) dovedindu-şi stabilitatea la uragane şi 

2cutremure. De asemenea, rezistă la sarcini de până la 0,9 tone/m  în cazul încărcăturilor mult peste 
greutatea admisă în majoritatea condiţiilor de ninsoare. De aceea, Onduline este utilizat în lume în orice 
condiţii climaterice şi la orice latitudine.

Nu se sparge în timpul transportului sau montării
Unele tipuri de plăci ondulate se sparg în timpul transportului, dar nu şi produsele Onduline. Structura sa 
compozită permite cea mai ridicată flexibilitate şi absoarbe toate şocurile cauzate de transportul în 
condiţii dificile. Pentru aceleaşi motive, produsele Onduline nu se sparg atunci când sunt montate pe orice 
structură de acoperiş.

2Doar 6,45Kg fiecare placă de 1,9m
Plăcile Onduline cântăresc foarte puţin şi sunt uşor de transportat. Această caracteristică importantă este 
esenţială pentru transport şi montare, făcând produsul ideal atât pentru utilizatorii profesionişti, cât şi 
pentru cei din sistemul „Do It Yourself”.

Nu contine azbest
Azbestul a fost clasificat în 1977 de către Agenţia Internaţională pentru cercetarea cancerului, ca fiind un 
material cancerigen. Multe ţări din lume au adaptat deja noile reglementări în domeniu. Onduline nu 
numai că nu conţine azbest, dar şi ajută la învelirea acoperişurilor contaminante, care sunt dificil şi 
costisitor de înlocuit.

15 ani garanţie
Pentru un acoperiş, protecţia împotriva apei de ploaie, a zăpezii sau a umidităţii este esenţială. Onduline, 
cu structura sa etanşă, permite toate acestea, crescând considerabil durata de exploatare a acoperişului. 
Pe lângă acestea, ondulele plăcilor Onduline asigură şi o ventilaţie ideală a structurii, limitând pâna la 
eliminare, formarea umezelii. Impermeabilitatea Onduline este garantată 15 ani în condiţii normale de 
instalare şi exploatare.

COST REDUS

VERSATIL

IZOLAŢIE

DURABIL

REZISTENT

FLEXIBIL

UŞOR

ECOLOGIC

IMPERMEABIL

ONDULINE: AVANTAJE UNICE

de asemenea ...
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Gamă de culori rezistente în timp

Uşor de transportat şi montat

Impermeabil

Rezistent la majoritatea condiţiilor climaterice extreme

Scopul unui acoperiş este de a proteja oamenii şi bunurile 
acestora într-un mod confortabil şi durabil. Onduline o face 
în cel mai eficient mod. În peste 100 de ţări, caracteristicile 
plăcilor Onduline pentru un sistem de acoperiş unic şi 
estetic, le-au făcut ideale pentru toate tipurile de locuinţe. În 
plus, oferă siguranţă în orice condiţii meteorologice şi 
climaterice: de la frigul puternic din Cercul Arctic, până la 
umiditatea şi căldura intensă din Africa ecuatorială şi Estul 
îndepărtat, de la aerul cu un nivel ridicat de salinitate din 
regiunile de coastă, până la poluarea ridicată a marilor oraşe.  

Principalele aplicaţii ale Onduline

CONSTRUCŢII REZIDENŢIALE
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Refacerea acoperişurilor din azbest şi tablă

Rezistent la factorii chimici din atmosferă

Uşor: permite structuri de susţinere mai uşoare

Instalare simplă şi rapidă

Acoperişurile industriale trebuie să fie sigure, rezistente şi 
cu costuri reduse. Manevrabilitatea extrem de uşoară şi 
rezistenţa fac ca produsele Onduline să fie alegerea 
perfectă pentru constucţiile industriale. Onduline 
contribuie de asemenea la protecţia mediului 
înconjurător, prin acoperirea sau înlocuirea totală a 
vechilor acoperişuri fabricate din azbest. Produsele 
Onduline nu sunt afectate de fum, coroziune sau condiţii 
climaterice dure, ele rezistă în siguranţă pe acoperişul 
fabricii sau depozitului, fără a fi nevoie de întreţinere. 

CONSTRUCŢII INDUSTRIALE
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CONSTRUCŢII 
AGRICOLE

Pentru clădirile cu profil agricol şi ferme, unul dintre factorii decisivi care 
influenţează alegerea unui material specific de construcţie, îl reprezintă 
productivitatea. Toate produsele pe bază de metal transmit sunete, frig şi 
căldură care afectează puternic productivitatea; produsele Onduline 
protejează eficient producţia, aducând de asemenea, toate beneficiile 
proprietăţilor lor crescute de izolaţie acustică şi termică. De aceea, 
produsele Onduline sunt folosite în toată lumea la hambare, ferme 
avicole, ferme de porci, pescării, depozite de îngrăşăminte şi silozuri.

Izolaţie fonică şi termică sporită

Nu rugineşte şi nu devine casant

Nu este afectat de ciuperci şi alge (antifungicid)

Cost redus
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Clădirile publice şi cele comerciale, cum ar fi hiper-magazinele, birourile administrative şi şcolile, necesită costuri 
reduse şi în acelaşi timp, trebuie să fie sigure, rezistente şi estetice. Cu Onduline toate acestea devin posibile. 
Versatilitatea sa permite adaptarea efectivă la orice tip de formă şi pantă de acoperiş.

Estetica îmbunătăţită a clădirilor

Siguranţă: nu conţin azbest

Reducerea considerabilă a zgomotului

Adaptabil la orice formă şi pantă de acoperiş

CONSTRUCŢII COMERCIALE
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Versatilitatea produselor Onduline şi eforturile noastre continue în cercetare au dus în multe cazuri la noi posibilităţi 
de utilizare al produsului, cum ar fi: terase, foişoare de grădină sau chioşcuri, copertine de soare, structuri pentru staţii 
de autobuz etc. 

Uşor de tăiat şi montat

Uşor de transportat

Nici o limită efectivă în aplicaţiile sale

Ideal pentru cumpărătorii din sistemul “Do It Yourself“

ALTE APLICAŢII

13



Când construieşti sau renovezi o casă acoperişul este unul din elementele de bază. 
Acoperişul trebuie sa-ţi protejeze locuinţa de ploaie şi zăpadă, căldură şi ger, vânt şi praf. 
De asemenea, un acoperiş modern trebuie să îmbine foarte bine partea estetică cu cea 
tehnică. Pentru a executa corect această construcţie, pentru a face acoperişul într-adevăr 
eficient şi durabil nu este suficient să fie folosită doar învelitoarea de acoperiş. Este nevoie 
de un întreg sistem de acoperiş. 
Sistemul de acoperiş ONDULINE este cunoscut în întreaga lume, îndeplinind funcţia de 
acoperiş perfect în toate condiţiile atmosferice.
Sistemul de acoperiş ONDULINE vine să rezolve pe de-o parte problema greutăţii şi pe de 
altă parte problema aspectului. Acesta este disponibil într-o varietate de culori naturale şi 
împreună cu o bogată gamă de accesorii, cum ar fi elemente de coamă, dolie, închideri 
laterale, cuie, vă va permite să obţineţi un acoperiş de maximă siguranţă.
Fiecare element al acestui sistem joacă un rol important şi lipsa unui element poate duce 
la apariţia unor probleme serioase.
Sistemul de acoperiş ONDULINE permite îndeplinirea visurilor tuturor acelora care doresc 
să aibă un acoperiş ECOLOGIC, UŞOR, DURABIL, ESTETIC.

Coş de 
aerisire

ONDUBAND

Racord la 
perete

Cuie

Etanşeizare
buretoasă

ONDUTISS

Dolie
ONDULINE

Închidere
laterală

Coamă 
ONDULINE

ONDULINE - SISTEME DE ACOPERIŞ
ONDULINE

14



PLACA ONDULINE

ONDULINE - Placă ondulată din fibre 
organice impregnată cu bitum este 
rezultatul unei experienţe de peste 50 
ani a grupului francez ONDULINE
ONDULINE - ecologic, fără azbest.
ONDULINE - material uşor, elastic, folosit 
ca învelitoare pentru acoperişuri sau 
pereţi exteriori, pentru orice tip de 
construcţie.
ONDULINE - impermeabil, anticoroziv, 
rezistent şi durabil în orice condiţii 
atmosferice şi de temperatură.
ONDULINE - nu îşi schimbă culoarea în 
timp.
ONDULINE - instalare simplă şi rapidă.

Dimensiuni: 200 cm x 95 cm (10 
ondule)
Greutate: 6,45 kg; Înălţimea ondulei: 
38mm; Lăţimea ondulei: 5mm; 
Grosime: 3mm
Culoare:

Fabricată din acelaşi material ca şi plăcile ONDULINE.
Are două aripi flexibile adaptabile la orice unghi de 
acoperiş.
Dimensiuni: Lungime 100cm; Lăţime (plată) 48,5 cm
Culoare: 

1 COAMĂ ONDULINE

Fabricată din acelaşi material ca şi plăcile ONDULINE.
Are două aripi flexibile adaptabile la orice unghi de 
acoperiş.
Dimensiuni: Lungime 100cm; Lăţime (plată) 50 cm
Culoare: 

3 DOLIE ONDULINE

Destinat umplerii golului dintre plăcile ONDULINE şi 
pereţii verticali, respectiv ermetizarea îmbinărilor.
Adaptat la orice vârf de acoperiş.
Confecţionat din polipropilenă neagră.
Dimensiuni: Lungime: 94 cm

7 RACORD LA PERETE

5 ONDUTISS

Material bitumat pe ambele feţe cu armătură din 
polipropilenă neţesută, ce se utilizează sub acoperiş. 
Rezistă la vânt, nu se rupe şi nu putrezeşte. Se prezintă 
sub formă de rulouri. Nu este material de acoperire 
finală.  
Dimensiuni: Lungime 50m; Lăţime 1 m.

2 ÎNCHIDERE LATERALĂ

Element destinat finisării muchiei acoperişului.
Dimensiuni: Lungime 110cm
Culoare: 

4

Coşul de aerisire este fabricat din ABS copolimer.
Culoare: 

6 ETANŞEIZARE BURETOASĂ

Produse special pentru a se potrivi profilului 
ONDULINE şi pentru a umple ondulele la coame şi la 
pazie, prevenind pătrunderea apei sau a impurităţilor.
Confecţionată din burete din spumă polietilenică alb 
cu negru.

Dimensiuni: Lungime: 85cm; Grosime: 2,5 cm

8 ONDUBAND

Benzi autoadezive din cauciuc bituminos cu folie de 
protecţie (aluminiu, teracotă, roşu onduline), uşor de 
aplicat.
Dimeniuni: Lungime: 10 m; Lăţime: 10, 15, 30 cm. 

CUIE ONDULINE P.E.

Cuie din oţel, cu un design special, având cap din 
polietilenă rezistentă la razele ultraviolete şi filet 
zincat rezistent la coroziune.
Dimeniuni: Lungime: 7,35 cm; Diametru: 0,36 cm
Culoarea capului: 

15



Ventilaţia Sistemului de
Acoperiş Onduline

Plăci Onduline

Coamă Onduline

Închidere laterală Onduline

Dolie Onduline

Coş de aerisire

Aerator

Racord la perete

Onduband

Elemente de fixare Onduline

Elemente Componente:
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Este cea mai simplă metodă de montare a produselor Onduline pe acoperişurile de lemn, beton sau tablă, atât la construcţiile 
noi, cât şi la cele renovate. Datorită acestui sistem, acoperişul va beneficia de toate avantajele plăcilor Onduline care protejează 
în mod real structurile, creând un confort şi o estetică unice şi prelungind considerabil durata de exploatare a acoperişului.
Sistemul este compus din plăci Onduline, precum şi o gamă de accesorii studiate şi create special pentru obţinerea unui 
acoperiş rezistent, uşor, estetic şi durabil.

Beneficiile acoperişului tradiţional Onduline:

?Instalare simplă şi rapidă, cu costuri reduse
?Gamă de culori care se armonizează cu mediul 

înconjurător
?Adaptabil tuturor tipurilor de suprafeţe înclinate
?Ideal pentru orice climă şi regiune geografică
?Permite structuri de susţinere mai uşoare

Placă de acoperiş Onduline

Cuie Onduline

Etanşeizare pieptăn Onduline - pentru realizarea ventilaţiei

Jgheab

Vă rugăm citiţi indicaţiile noastre tehnice pentru detalii complete de montare

ÎN SISTEM TRADIŢIONAL DE ACOPERIŞ 
REALIZAT DIN PLĂCI ONDULINE

ONDULINE
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Beneficiile acoperişului dublu:
?Costuri reduse
?Reduce riscul de îmbolnăvire: nu necesită decopertarea 

vechiului acoperiş, care expune persoana care 
manipulează materialul la riscuri majore de îmbolnăvire 
(în special la azbest)

?Nu necesită întreţinere
?Izolaţie termică şi fonică îmbunătăţită
?Risc redus de condens
?Permite amplasarea unui strat suplimentar de izolaţie
?Montare simplă, uşoară şi rapidă

Sistemul a fost conceput în mod special pentru situaţiile în care există deja un material de acoperiş deteriorat, cum ar fi carton 
asfaltat, plăci de azbociment sau tablă, a căror înlocuire este nerentabilă sau neindicată datorită deteriorărilor pe care le-ar 
putea produce în interiorul clădirilor.
Avantajele sistemului sunt clare: nu e nevoie de înlocuirea structurii existente; Onduline se va suprapune peste acoperişul 
existent şi va aduce cu sine nu numai beneficiile sale majore ca impermeabilitatea, izolarea fonică şi termică şi anduranţa, dar 
va şi reduce substanţial costurile de montare prin simpla eliminare a decopertării.

Placă de acoperiş Onduline

Cuie Onduline

Detaliu streaşină

Şipcă de susţinere

Şipcă principală de susţinere

Vă rugăm citiţi instrucţiunile tehnice din Ghidul de Montaj pentru detalii complete de instalare

Placă ondulată existentă

Grindă orizontală existentă

ÎN SISTEM DE ACOPERIŞ DUBLU
ONDULINE
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Versatilitatea produselor Onduline le face potrivite şi pentru alte tipuri de aplicaţii, cum ar fi placarea pereţilor exteriori şi în 
construcţia cu costuri reduse şi de înaltă eficienţă a barierelor de zgomot. În placarea pereţilor exteriori, Onduline acţionează 
ca un adevărat înveliş protector, în special la clădirile industriale şi comerciale, conferind pereţilor diverse avantaje: protecţie 
împotriva condiţiilor meteorologice, izolaţie fonică şi termică şi durabilitate. Datorită flexibilităţii sale, Onduline poate fi utilizat 
şi la suprafeţele curbe.

ALTE SISTEME DE CONSTRUCŢII
ONDULINE

Ca o barieră de control a zgomotului, Onduline asigură un grad ridicat de izolaţie fonică. Acest lucru se datorează 
structurii sale particulare fibroase şi ondulelor care contribuie în mod real la absorţia zgomotelor. Din acest motiv placa 
Onduline a fost utilizată în întreaga lume ca o barieră împotriva zgomotului, fiind practică, eficientă şi uşor de montat.
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CONDIŢII DE GARANŢIE:

Garanţia se acordă conform legislaţiei române în vigoare la data cumpărării.

OBLIGAŢIILE DISTRIBUITORULUI ONDULINE:

La achiziţionarea produselor ONDULINE, Distribuitorul va completa un certificat de

garanţie în trei exemplare, astfel: 

- originalul şi prima copie vor intra în posesia cumpărătorului, cea de-a doua copie va rămâne
în posesia Distribuitorului ONDULINE.

- distribuitorul este obligat să înmâneze cumpărătorului Ghidul de Montaj, care cuprinde
instrucţiunile de punere în operă.

OBLIGAŢIILE CUMPĂRĂTORULUI:

Pentru a beneficia de garanţie, cumpărătorul va trebui să expedieze prin poştă către biroul OMC

din Bucureşti, în termen de 8 zile, prima copie a certificatului de garanţie împreună cu o copie după
factura emisă de Distribuitor la achiziţionarea produselor ONDULINE.

SITUAŢII CARE POT DUCE LA PIERDEREA GARANŢIEI:

1. Nerespectarea de către cumpărător a condiţiilor şi instrucţiunilor din Ghidul de Montaj.

2. Neutilizarea elementelor ONDULINE de prindere şi fixare la punerea în operă, respectiv la montaj.
3. Utilizarea sau manevrarea produselor în mod neglijent, defectuos sau cu altă destinaţie decât cea

prevăzută de fabricant.
4. Deteriorările termice, mecanice şi plastice ale produselor datorate incendiilor, cutremurelor,
  inundaţiilor sau altor calamităţi naturale.

ONDULINE MATERIALE DE CONSTRUCŢII SRL
Str. Năvodari nr. 30-32, Sector 1, BUCUREŞTI
Telefon: 0040-21/233 1264, 233 1265, 233 1266

Fax: 0040-21/233 1267
E-mail: office@onduline.ro

CERTIFICAT DE ORIGINE ŞI GARANŢIE

ONDULINE certifică prin prezenta că materialele Onduline răspund
normelor în vigoare şi posedă atestările corespunzătoare.

Produsele Onduline sunt garantate pe o perioadă de:
15 ani Plăci ONDULINE CLASIC din fibre organice impregnate cu bitum;

15 ani Plăci ONDUVILLA din fibre organice impregnate cu bitum cu aspect de ţiglă;
10 ani Plăci din policarbonat STRACIEL PC;

15 ani Plăci ONDULINE TILE 235 din fibre organice impregnate cu bitum;
15 ani Şindrile bituminoase BARDOLINE (BARDO ECO, 20 US SHINGLE)

cu inserţie de fibră de sticlă;
20 ani Folii de protecţie a hidroizolţiei FONDALINE, pentru pereţi şi fundaţii;

10 ani Membrane de hidroizolaţie BITULINE;
10 ani Membrane ONDUTISS, bitumate pe ambele feţe cu armătură din

polipropilenă neţesută

contra oricărui viciu de fabricaţie şi beneficiază de o asigurare
internaţională.

ANEXĂ LA FACTURA nr ............/........................

10 ani Plăci din PVC OT 31, OT 41;

BARDOLINE
BITULINE

ONDUTISS
ŞINDRILĂ

BITUMINOASĂ

PLĂCI ONDULATE
PENTRU ACOPERIŞ

IZOLAŢIE PENTRU
FUNDAŢII BANDĂ AUTOADEZIVĂ

DE ETANŞEIZARE

MEMBRANĂ DE 
HIDROIZOLAŢIE

PLĂCI DIN PVC

TRIPLĂ PROTECŢIE
ÎMPOTRIVA

INFILTRAŢIILORONDULINE
FONDALINE ONDUBAND

ONDULINE

1. Se acordă garanţie produselor Onduline numai în cazul în care sunt respectate cu stricteţe instrucţiunile din Ghidul de 
Montaj.
2. La achiziţionarea produselor Onduline, Distribuitorul va completa un certificat de garanţie în trei exemplare, astfel: 
- originalul şi prima copie vor intra în posesia cumpărătorului, urmând ca acesta să expedieze, prin poştă, către biroul OMC 
din Bucureşti, în termen de 8 zile, prima copie împreună cu o copie dupa factura emisă de Distribuitor la achiziţionarea 
produselor Onduline.
- cea de-a doua copie va rămâne în posesia Distribuitorului Onduline. 
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Pentru a exploata la maximum 
calităţile plăcilor Onduline este 
esenţial ca acestea să fie fixate în 
conformitate cu instrucţiunile de 
montaj prezentate în continuare.
Pentru identificarea termenilor tehnici 
utilizaţi, consultaţi schiţa generală de 
pe verso.

Ghid de 
montaj

I. AŞEZARE
Şipcile trebuie să aibe secţiunea 
corespunzătoare pentru a asigura 
rezistenţa necesară între căpriori.
Fixaţi distanţa  între şipci aşa cum este 
specificat în schiţă. Folosiţi distanţiere 
pentru aceasta.

2. TĂIEREA
Mai întâi trasaţi locul pe placă, apoi tăiaţi 
cu un fierăstrău de mână gresat sau, 
preferabil, cu unul electric.

3. POZIŢIONAREA PLĂCII
Începe ţ i  f i xarea  d inspre  partea  
acoperişului opusă sensului din care bate 
vântul. Plăcile se aşează intercalat, faţă de 
rândul anterior, după cum se vede în 
schiţă.

6. STELFIX
Fixaţi plăcile pe structurile de metal 
fo los ind numai  cu ie le  or ig ina le  
autofiletante Stelfix.

7. DETALII LA STREAŞINĂ
Distanţa maximă dintre ultima şipcă de la 
streaşină şi capătul suspendat al plăcii 
este de 7cm. Reduceţi distanţa de la 
pr ima ş ipcă  la  f ronton în  mod 
corespunzător.

8. ŞORŢUL DE TABLĂ LA 
STREAŞINĂ
Folosint în special la sistemele de acoperiş 
dublu şi suport, poate fi utilizat şi pentru a 
reduce distanţa dintre streaşină şi capătul 
plăcii.

9. BANDA DE VENTILAŢIE LA 
STREAŞINĂ
Este fixată pe şipca de la streaşină pentru 
a împiedica pătrunderea păsărilor şi a 
insectelor mari.

12. FIXAREA COAMELOR II
Începeţi fixarea coamelor dinspre partea 
acoperişului opusă sensului din care bate 
vântul, cu o suprapunere de 12,5 cm.
Folosiţi o sfoară întinsă pentru a alinia şi 
apoi bateţi cuie pe fiecare ondulă.

13. DETALIU DE ÎMBINARE A 
PANTELOR
Consolidaţi creasta înainte de a începe 
montarea coamelor.
Fixaţi scânduri de suport la creastă şi 
montaţi şipcile corespunzător. Montaţi 
apoi coamele.

14. FIXAREA PAZIEI I
Montaţi scândura de margine de la pazie 
cu capătul superior la nivelul ondulei de la 
marginea plăcii. Suprapuneţi apoi paziile 
Onduline cu ajutorul cuielor în poziţii 
corespunzătoare.

15. FIXAREA PAZIEI II
O soluţie alternativă o reprezintă 
suprapunerea prin îndoire a ondulei de 
capăt peste scândura de margine şi 
prinderea corespunzătoare folosind cuie 
Onduline.

18. LUMINATOARE DE ACOPERIŞ
Plăcile transparente Onduline PVC pentru 
iluminarea naturală sunt uşor de montat 
având aceleaşi dimensiuni ca şi placa 
Onduline. Ele trebuie însă, găurite înainte 
de a le prinde în cuie.

19. FEREASTRA DE ACOPERIŞ
Asigură iluminare şi ventilaţie, naturale, 
fără a reduce însă, protecţia termică a 
acoperişului. Tăiaţi deschiderea în placă şi 
fixaţi corespunzător.

20. VENTILATOARE DE ACOPERIŞ
Sunt disponibile în două dimensiuni 
pentru a asigura o ventilaţie sporită. 
Tăiaţi deschiderea în placă şi fixaţi 
corespunzător.

21. ÎMBINAREA LA DOLII
Fixaţ i  doli i le pe ş ipcile montate 
corespunzător şi apoi prindeţi cu ajutorul 
cuielor Onduline. Adâncimea văii trebuie 
să fie de 7,5 cm.
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Coamă

Pazie

Şipci/Laţi

Căpriori

Streaşină

Placă de fronton

4. PRINDEREA
Utilizaţi numai cuiele originale pentru 
lemn, Onduline sau Onduline Safetop. 
Folosiţi o sfoară pentru a le fixa în linie 
dreaptă. Cuiele se bat din două în două 
ondule.

5. FIXAREA
Fixaţi placa în cuie la fiecare suprapunere 
longitudinală şi la streaşină, intercalat, 
apoi treceţi la şipca următoare (vezi 
schiţă).

10. ETANŞEIZAREA BURETOASĂ
Se fixează la streaşină şi pe coama 
acoperişului. Împiedică pătrunderea 
nisipului şi a prafului sub acoperiş.

11. FIXAREA COAMELOR I
Fixaţi scândura de capăt şi şipca de suport 
în mod corespunzător. Montaţi a doua 
şipcã în funcţie de panta acoperişului.

16. ÎMBINAREA LATERALĂ CU UN 
PERETE
Fixaţi o bandă Onduband sau similară pe 
perete şi apoi o etanşeizaţi, în dreptul 
îmbinării, cu o altă bandă peste marginea 
plăcii şi corespunzător peste perete.

17.ÎMBINAREA DE CAPĂT CU UN 
PERETE
Utilizaţi un şorţ special Onduline pentru 
îmbinarea de capãt. Fixaţi apoi o bandã 
Onduband pentru a etanşeiza locul de 
îmbinare al şorţului cu peretele.

22. DETALIU LA ACOPERIŞURI 
ROTUNDE
Fixaţi la partea superioară a acoperişului o 
placă  întreagă  având suprapunerile 
longitudinale de 30 cm şi cele laterale de 2 
ondule. Şipcile se vor monta la 43,5 cm 
distanţă între ele. Pe părţile laterale distanţa 
între şipci este de 61 cm.

23. ONDULINE CU ASPECT DE 
ŢIGLĂ
Tăiaţi plăcile Onduline în bucăţi lungi de 
50 cm şi fixaţi-le cu suprapunerea 
longitudinală de 20 cm creând astfel, 
aspectul de acoperiş din ţiglă.

CARACTERISTICILE MATERIALULUI
Dimensiunea plăcii :2 x 0,95 m
Greutatea: 6,45 kg
Dimensiunea ondulei : 9,5 x 3,8 cm
Grosimea : 3mm
Culori: PPHR: Roşu, Verde, Maron, Negru, DURO ISOLA : Roşu intens.
Notă: Fixaţi plăcile Onduline conform instrucţiunilor prezentate în acest 
ghid de montaj. Dosul plăcii este uşor de recunoscut după aspectul său 
nefinisat.

ATENŢIE !

ÎNTREŢINEREA

NOTA PENTRU PROIECTANŢI

Montarea acoperişului poate fi o operaţiune periculoasă. Toate 
lucrările vor fi executate conform normelor de  protecţie a muncii 
în vigoare.

Pentru a mări durata de viaţă a acoperişului, curăţaţi-l periodic de 
frunze şi noroi.

La acoperişurile rotunde cu nivel ridicat de umiditate este 
esenţială montarea unui sistem de ventilaţie corespunzător. 
Partea superioarã a acoperişului trebuie consolidată în totalitate.

ONDULINE - SISTEME DE ÎNVELITORI & ACCESORII

Este esenţial să se asigure o susţinere corespunzătoare plăcilor 
Onduline. Utilizaţi schiţele de mai jos pentru a evita problemele. 
Mai întâi stabiliţi panta acoperişului. Puteţi verifica apoi, dacă este 
necesară o astereală continuă sau, dacă nu, la ce distanţă între ele 
se fixează şipcile.La urmă stabiliţi suprapunerile, longitudinală şi 
laterală.

SCHIŢA DE FIXARE

PANTA ACOPERIŞULUI 
0 0

5  - 10  (9-18%)
SUPORT: Astereală continuă
SUPRAPUNERE 
LONGITUDINALĂ: 30 cm
SUPRAPUNERE LATERALĂ: 2 
ondule
GRADIENT: I în II până la  I în 6

PANTA ACOPERIŞULUI 
0 010  - 15  (18- 27 %)

SUPORT: Şipci aşezate la 45 cm 
între ele
SUPRAPUNERE 
LONGITUDINALÃ: 20 cm
SUPRAPUNERE LATERALÃ: 1 
ondulã
GRADIENT: I în 6 până la  I în 4

PANTA ACOPERIŞULUI 
0 0

15  şi peste 15
SUPORT: şipci aşezate la 60 cm 
între ele 
SUPRAPUNERE 
LONGITUDINALĂ: 17 cm
SUPRAPUNERE LATERALĂ: 1 
ondulă
GRADIENT: I în 4  sau mai puţin.

Secţiunea asterelii şi a şipcilor trebuie să aibă dimensiunea corespunzãtoare pentru 
a susţine greutatea  acoperişului şi va fi determinată de distanţa dintre căpriori.
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Vasta experienţă a companiei Onduline şi cunoaşterea majorităţii pieţelor de materiale de 
construcţie din lume au dus la extinderea gamei noastre de produse tradiţionale de acoperişuri 
ondulate cu alte produse pentru construcţii.
Astăzi suntem în realitate un furnizor global de sisteme de construcţii pentru câteva aplicaţii: 
protecţia exterioară a zidurilor de fundaţie, membrane pentru impermeabilitatea 
acoperişurilor plate sau înclinate, plăci ondulate luminoase, soluţii de reducere a zgomotului şi 
şindrilelor bituminoase pentru acoperişuri.
Toate aceste produse au fost concepute pe baza principiilor Onduline: calitate, inovaţie, 
parteneriat şi cunoaşterea profundă a cerinţelor pieţei.
Gama largă a produselor Onduline poate funcţiona de sine stătător, dar pot fi şi combinate         
într-un sistem.

Şindrilele Bardoline sunt realizate din materiale de calitate 
superioară pe baza celor mai noi tehnologii de producţie pentru a 
oferi o învelitoare de acoperiş rezistentă, care să nu necesite 
întreţinere.
Şindrilele Bardoline s-au utilizat peste tot în lume la o gamă variată 
de clădiri, calitatea deosebită fiindu-le dovedită chiar şi în condiţiile 
climaterice extreme.
Disponibile într-o paletă de culori şi forme diverse, şindrilele 
Bardoline oferă posibilitatea construirii unui acoperiş cu multiple 
beneficii, cum ar fi: uşor de fixat, ecologic, durabil, flexibil, versatil, 
uşor şi costuri reduse.

Şindrile 
bituminoase 
cu inserţie de 
fibră de sticlă

BARDOLINE

Alte produse Onduline: pentru soluţii eficiente în construcţii

Fondaline este o folie de protecţie fabricată din polietilenă de mare 
densitate (HDPE), rezistentă la şocuri, care permite protejarea 
eficientă a structurilor subterane. Fondaline cuprinde o gamă 
diversificată de protecţie împotriva umezelii, care oferă soluţii 
eficiente pentru controlul vaporilor şi pentru crearea unui mediu 
sănătos în interiorul clădirii. Aceste folii rezistente şi flexibile 
utilizează cea mai nouă tehnologie a spaţiului de aerisire, formând nu 
doar o barieră eficientă între construcţie şi umezeală, dar permiţând 
totodată dispersarea uniformă a vaporilor şi a presiunii apei 
subterane pe toată suprafaţa protejată. Gama cuprinde mai multe 
produse, pentru a acoperii toate tipurile de aplicaţii: protejarea şi 
drenarea fundaţiilor, barieră contra umidităţii pentru pardoseli şi 
pereţi interiori şi pentru alte cerinţe de construcţie speciale.  

Folie de
protecţie a

hidroizolaţiei

FONDALINE

Plăcile ONDUVILLA datorită profilului atractiv şi elementelor de 
dimensiuni mici (106x40cm) oferă, după o punere în operă 
corespunzătoare, obţinerea efectului de acoperiş cu aspect clasic de 
ţiglă, cu avantajul unei greutăţi extrem de uşoare.
Disponibile în culori originale cu efect de umbre, acoperişul montat 
cu plăcile ONDUVILLA, devine astfel, o învelitoare originală, 
irepetabilă şi foarte interesantă din punct de vedere estetic şi 
arhitectonic.
Plăcile ONDUVILLA sunt alcătuite dintr-un singur strat, compus din 
fibre naturale, bitum şi răşini. Ele sunt disponibile în două game 
coloristice, alcătuite astfel :
*culori tari : Roşu, Verde, Maro, Negru
*culori cu trei nuanţe : 3 Tonuri Roşu, 3 Tonuri Verde, 3 Tonuri Maro

Plăci ondulate
pentru acoperişuri

cu aspect de 
ţiglă

ONDUVILLA

ONDULINE
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Membrană
pentru acoperiş
permeabilă la

vapori

ONDUTISS
110

Membrana armată pentru acoperiş Ondutiss 110 protejează 
structura acoperişului împotriva scurgerilor de apă şi apără stratul 
de izolaţie împotriva umezelii externe.
Ondutiss 110 ajută la îndepărtarea vaporilor din stratul de izolaţie al 
acoperişului. În plus, membrana este prevazută cu un strat de 
protecţie împotriva pierderilor de căldură din stratul de izolaţie al 
acoperişului.
Proprietăţi: permeabilă la vapori, impermeabilă la apă, protejează 
împotriva uzurii, flexibilă, uşor de montat şi rezistentă la radiaţii UV.

Benzi 
autoaezive din 

cauciuc bituminos

ONDUBAND

Experienţa Onduline în produsele pe bază de bitum a dus la 
dezvoltarea unei noi generaţii de benzi autoadezive cu folie de 
protecţie pentru aplicaţii în domeniul acoperişurilor.
Rolele Onduband sunt fabricate într-o largă varietate de aspecte şi 
dimensiuni fiind utile pentru lucrări noi, reparaţii şi renovări.
Onduband este un material uşor de aplicat şi extrem de durabil.

Membrane 
de

hidroizolaţie
performante

BITULINE

Membranele Bituline au fost concepute pentru a rezolva două 
probleme majore care apar la acoperişurile tradiţionale: 
degradarea bitumului şi deteriorările cauzate de mişcările structurii. 
Membranele Bituline sudabile cu APP s-au dovedit a fi învelitori de 
acoperiş durabile, economice, uşor de întreţinut, uşor de manevrat 
şi de pus în operă, utile pentru aplicare într-un singur strat sau 
multistrat.
De asemenea membranele Bituline au dovedit performanţe 
incontestabile la factorii atmosferici.

Gama de 
acoperişuri

transparente 
şi translucide

ONDUCLAIR

Onduclair este o gamă bogată de produse de acoperişuri ondulate şi 
plane, transparente şi translucide, care acoperă o mulţime de 
aplicaţii în cazul clădirilor industriale, din domeniul agriculturii sau 
public, cum ar fi şcolile sau centrele sportive. Cu Onduclair, 
Onduline este unul din cei mai importanţi producători în acest 
domeniu, oferind în acelaşi timp toată gama de acoperişuri 
transparente: poliester, PVC şi policarbonat. 
Produsele Onduclair reprezintă un produs complementar perfect 
pentru gama de acoperişuri Onduline, destinate atât 
profesioniştilor, cât şi celor din sistemul “Do It Yourself“
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Onduline a acordat întotdeauna o atenţie specială reglementărilor şi standardelor specifice fiecărei ţări, motiv pentru care 
produsele noastre se supun celor mai riguroase teste de performanţă realizate în laboratoarele şi institutele de cercetare din 
întreaga lume.

Următoarele tabele indică natura doar câtorva teste din unele ţări din lume şi rezultatele lor prescurtate.

EN 534

Testări şi certificări:

Teste generale şi Aprobari tehnice:

CSTB (Franţa): AT 5/04/ 1779. AT 5/03/ 1690.
AT 5/99 1424

CSTC / Ubatc (Belgia): ATG 01/1938

BBA (Marea Britanie): A.C. 87/1823 C

ITB (Polonia): 500/ 02 AT 1 2145 / 2002

BRANZ (Noua Zeelandă): AC 432 (2002)

Conformitate cu execuţia generală şi testele de
atitudine EN 534
ISO 9001: 2000
ISO 14001

BRANZ (Australia): AC 02/2004
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Deformare la cald
Testul Laboratorului de cercetare Warrington (Marea 
Britanie). 
Testul de investigare tropicală nu a indicat efecte 
vizibile.
Testul Centrului de cercetare Yarsley (Marea 
Britanie).
Teste de compatibilitate pentru Orientul Mijlociu au 
relevat că plăcile Onduline sunt corespunzătoare 

opână la temperaturi de +70 C şi în condiţii de 
umiditate ridicată, specifice zonelor tropicale.

Rezistenţă termică (Izolaţie)
ASTM C177-76 (SUA) şi BS874 (Marea Britanie) au 
demonstrat o excelentă rezistenţă termică.
Valoare K de la 0,46 la 0,51 British Thermal Units.
LNE (Franţa): Certificatul nr. 7070916D MAT/1.
Conductivitate termică: 0,099 W/mK.

Absorbţia de apă
Testul Laboratorului de cercetare Warrington (Marea 
Britanie) Bs1811 a indicat o absorbţie minimă.
ASTM E96 (Statele Unite). Rezultate excelente în 
emisia vaporilor de umezeală şi a demonstrat doar o 
absorbţie minimă.
DIN 52103 (Germania) nu a indicat nici un fel de efect 
după 16 zile de la cufundarea în apă.  

Forţa portantă a vântului
Centrul de cercetare Yarsely (Marea Britanie) a 
demonstrat că plăcile Onduline sunt rezistente la 
viteze ale vântului de până la 192km/h, la uragane şi 
cutremure.
Institutul de cercetare al clădirilor (Marea Britanie): 
nr. BRE/83/11/1 comportament bun în condiţii de 
vânt puternic.
Divizia de tehnologie a lemnului (Noua Zeelandă): nr. 
WTC 1468/2 rezistenţă bună în condiţii de ciclon.
Ministerul Economiei (Argentina): nr. 83-1 INPRES 95 
şi PV nr. 030 DPDU-95. 

Rezistenţa la îngheţ/lapoviţă
ASTM E196 (SUA) şi DIN 52103 şi 52104 (Germania) 
au dovedit rezistenţa la zăpadă şi îngheţ pentru toate 
regiunile. Nu s-au constatat deteriorări mecanice 
produse de îngheţ sau temperaturi joase.

Toxicitate şi rezistenţă la teste chimice
Centrul de cercetare Yarsley (Marea Britanie). Testele 
efectuate pe apa colectată de pe plăcile Onduline au 
arătat că, apa rezultată este în conformitate cu 
reglementările Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii şi 
EEC.
CSTB (Franţa) nr. SM/98-0062 comportament bun în 
cazul expunerii la acizi, alcali şi săruri. 

Izolaţie acustică
CEBTP nr. 2312.6.244/1. Coeficient de reverberaţie 
(max): de la 0,4 la 315Hz.
CSTB C/95/CL/1896/1. Coeficientul de atenuare 
fonică: Rw=28 dB.
Universitatea Southempton unitatea Wolfson 
(Marea Britanie).
Nr. 2089 1592/B1: peretele placat cu Onduline 
reduce zgomotele cu 7 dB.

Rezistenţa mecanică
Testul Laboratorului de cercetare Warrington Bs4154 
a demonstrat rezistenţă mecanică de 33 kg a forţei de 
încovoiere pe elementul de prindere (cui).

Rezistenţa la foc
Testele Laboratorului de Cercetări din Warrington 
(Marea Britanie) au indicat o rezistenţă la foc 
adecvată. Clasa de inflamabilitate C4-STAS 11357-90. 

Rezistenţă la încărcare şi la impact
Testul Laboratorului de cercetare Warrington (Marea 
Britanie) BS1811. 
Compania de testare din Statele Unite ASTMD 
1502-60.
 CEBTP (Franţa): Raportul nr. 2342.7.098  
Biroul Veritas (Franţa):BTE JPD / NC 1016 / 1995; 
CSTB: nr. GM/92-20.
Testele au indicat rezistenţă la greutate, rezistenţă la 
impact şi la vânt puternic.

Impermeabilitatea şi rezistenţa la condiţiile 
atmosferice
Testele BS1811 din Marea Britanie şi ASTM D1499 din 
Statele Unite.
UIDIEM (Chile): Certificatul nr. 150 385. Rezultatele 
a u  i n d i c a t  c a r a c t e r i s t i c i  e x c e l e n t e  d e  
impermeabilitate şi rezistenţă la condiţiile 
atmosferice.
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ONDUVILLA

BARDOLINE

FONDALINE

ONDUCLAIR

ONDUTISS

ONDUBAND

Plăci ondulate pentru acoperişuri 
cu aspect de ţiglă

Şindrile bituminoase pe bază de 
fibre de sticlă pentru acoperişuri

Folie de protecţie a hidroizolaţiei 
pentru pereţi şi fundaţie

Plăci ondulate din policarbonat

Membrane de sub acoperiş

Benzi autoadezive din cauciuc 
bituminos cu folie de protecţie 

ONDULINE MATERIALE DE CONSTRUCŢII SRL

Str. Năvodari, nr. 30-32, Sector 1, BUCUREŞTI
Telefon: (021) 233 1264; 233 1265; 233 1266
Mobil: (004) 0745 033 631
Fax: (021) 233 1267 
E-mail: office@onduline.ro; www.onduline.ro


