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Abet-Laminati – MEG – Manual de instalare  
 
 
 
 

1. Descrierea produsului 
MEG este un panou rigid cu fete decorative fabricat prin presarea la temperaturi inalte (HPL), 
rezistent la factorii atmosferici, care se poate folosi la exterior. Fabricat in concordanta cu 
standardul EN 438:2005 Cap.6. Miezul panoului este format din straturi de fibre celulozice 
impregnate cu rasini fenolice, cu unul sau doua straturi decorative din fibre celulozice impregnate 
cu rășini termoreactive, avand functie atat estetica cat si de rezistenta la intemperii. Procesul de 
productie implica presarea (9Mpa) la temperaturi inalte (150°C) pe parcursul mai multor zile, 
ducand la policondensarea rasinei. Panelul poate avea una sau ambele fete decorative.  Exista o 
varianta standard (MEG) si o varianta rezistenta la foc (MEG F1). Varianta rezistenta la foc are un 
comportament imbunatatit la foc. 
 
 

2. Avantajele MEG 

- resistent la factorii atmosferici 
- rezistent din punct de vedere mecanic 
- nu se exfoliaza 
- nu corodeaza si nu este coroziv 
- usor de montat 
- cu un comportament la foc optim 
- rezistent la termite 
- antistatic 
- usor de curatat 
- placut din punct de vedere estetic 
- prietenos cu mediul inconjurator 
- disponibil intr-o varietate mare de culori si finisaje decorative 
 
Meg este un material rezistent, valabil intr-o gama variata de culori. Proprietatile sale tehnice 
excelente il fac potrivit in mod special pentru industria constructiilor, reprezentand o alternativa 
ideala la materialele traditionale. MEG este utilizat pentru placarea fatadelor, parapeti si balustade, 
in signalistica, dar este potrivit in mod special pentru realizarea fatadelor ventilate. 
 
 

3. Proprietatile produsului 
 
3.1 Rezistent la imbatranire si intemperii 
 
Prin natura sa, MEG poate fi expus permanent la actiunea combinata a razelor soarelui si agentilor 
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atmosferici cum ar fi ploaie, grindina, vant si depuneri saline. 
Influenta gazelor de esapament si a ploilor acide asupra placilor HPL MEG este insignifianta. 
Stratul decorativ nu se exfoliaza sau delamineaza. 
Materialul este rezistent al fluctuatiile extreme de temperatura, pastrandu-si proprietatile fizice si 
mecanice. Fluctuatiile extreme de temperatura (-300 - +700 C) sau de umiditate (de la aridicate 
extrema la o umiditate relativa de 90%) nu au niciun fel de efect asupra aspectului sau 
proprietatilor acestuia.  
 
3.2 Stabilitatea dimensionala 
 
MEG sufera variatii dimensionale limitate sub efectul fenomenelor naturale: se contracta la 
umiditate redusa si se dilata la umiditate ridicata. 
Se recomanda aclimatizarea materialului la locul instalarii. Daca aceasta nu este posibil, sau acolo 
unde exista fluctuatii extreme (frig-cald sau uscat-umed) trebuiesc luate masuri speciale in timpul 
procesului de proiectare si in timpul instalarii. Contactati specialistii Abet Laminati. 
Soliditatea placilor MEG ofera o combinatie excelenta intre proprietatile sale mecanice cum ar fi 
flexibilitatea, elasticitatea si rezistenta la impact.  
Omogenitatea si densitatea inalta asigura fixarea eficienta a elementelor de prindere cum ar fi 
suruburile si insertiile. 
 
3.3 Intretinerea 
 
Suprafetele Meg nu necesita proceduri de curatare specifice. Orice reziduu provenit din prelucrare 
si asamblare poate fi indepartat cu detergenti obisnuiti, fara solventi organici, neabrazivi, folosind 
prosoape de hartie, bureti sau carpe neabrazive. 
Pentru indepartarea petelor lasate de detergenti, materialul trebuie clatit si uscat. 
Depozitele care apar de placile instalate de la poluarea atmosferica pot fi inlaturate cu detergenti 
casnici obisnuiti, neabrazivi. Evitati frecarea excesiva, presiunea si utilizarea de instrumente care ar 
putea zgaria suprafata. 
 
3.4 Inlaturare graffiti 
 
MEG este un material neporos, rezistent la produsele chimice si nu permite vopselelor spray, 
diverselor cerneluri, emulsii, ruj si creion sa penetreze suprafeta decorativa. Nu este necesar un 
tratament anti-graffiti. 
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3.5 Proprietati fizice si mecanice 
Proprietati Metoda testare Criteriul masurat UM Valori necesare 

conform EN 438 
Valori tipice MEG 

Grosimea EN 438-2.5 Toleranta mm 2.0≤t<3.0 
3.0≤t<5.0 
5.0≤t<8.0 

8.0≤t<12.0 
12.0≤t<16.0 
16.0≤t<20.0 

±0.20 
±0.30 
±0.40 
±0.50 
±0.60 
±0.70 

2.0≤t<3.0 
3.0≤t<5.0 
5.0≤t<8.0 

8.0≤t<12.0 
12.0≤t<16.0 
16.0≤t<20.0 

±0.20 
±0.30 
±0.40 
±0.50 
±0.60 
±0.70 

Planeitatea* EN438-2.9 Deviatia maxima mm/m 
 

O fata decorativa O fata decorativa 

2.0≤t<5.0 ≤50 2.0≤t<5.0 ≤50 

2 fete decorative 2 fete decorative 

2.0≤t<6.0 
6.0≤t<10.0 

t≥10.0 

≤8.0 
≤5.0 
≤3.0 

2.0≤t<6.0 
6.0≤t<10.0 

t≥10.0 

≤8.0 
≤5.0 
≤3.0 

Lungime si latime EN 438-2.6 Toleranta mm +10/0 +10/0 

Rectilinitate  muchiilor EN 438-2.7 Deviatia maxima mm/m 1.5 1.5 

Perpendicularitate EN 438-2.8 Deviatia maxima mm/m 1.5 1.5 

Rezistenta la umiditate EN 438-2.15 Cresterea masei %(max) EDS EDS/EDF 

2.0≤t<5.0 ≤7.0 t≥2.0 3 

t≥5.0 ≤5.0 

EDF 

2.0≤t<5.0 ≤10.0 

t≥5.0 ≤8.0 

Aspectul exterior Evaluare (min) ≥4 ≥4 

Stabilitatea dimensională la 
temperaturile ridicate  

EN 438-2.17 Variatiile %lungime  
2.0≤t<5.0 

 
≤0.4 
≤0.8 

 
2.0≤t<5.0 

 
≤0.4 
≤0.8 %latime 

%lungime t≥5.0 ≤0.3 
≤0.6 

t≥5.0 ≤0.15 
≤0.3 

%latime 

Rezistenta la impactul cu o bila cu 
diametru mare (rezistenta la 
sfaramare) 

EN 438-2.21 Inaltimea de cadere a 
picaturii 

mm(min) 2.0≤t<6.0 
t≥6.0 

1400 
1800 

2.0≤t<6.0 
t≥6.0 

1400 
1800 

Diametrul mm(max) 10 6 

Rezistenta la variatii extreme de 
temperatura 

N 438-2.19 Aspectul exterior Evaluare (min) ≥4 ≥4 

Indice de rezistență la 
încovoiere (Ds)  

min ≥0.95 ≥0.95 

Indice modul de 
elasticitate (Dm)  

min ≥0.95 ≥0.95 

Rezistenta la UV **  EN 438-2.28 Contrast Clasificare scala gri 
(min) 

≥3*** (dupa1500h) 4-5*** (dupa1500h) 

Aspectul exterior Evaluare (min) ≥4*** (dupa1500h) 4-5*** (dupa1500h) 

Rezistența la factori climaterici 
artificiali 
(Inclusiv rezistenta la lumina) **  

EN 438-2.29 Contrast Clasificare scala gri 
(min) 

≥3*** (dupa expunere 
radiatii 650 MJ/m²) 

4-5*** (dupa expunere 
radiatii 650 MJ/m²) 

Aspectul exterior Evaluare (min) ≥4*** (dupa expunere 
radiatii 650 MJ/m²) 

4-5*** (dupa expunere 
radiatii 650 MJ/m²) 

Coeficient conductivitate termica DIN 52 612 - W/mK 0.25 0.25 

Coeficient dilatare termica ASTM D 696 - °Cˉ¹ L=1.6x10-5 ca. 
T=3.5x10-5 ca. 

L=1.6x10-5 ca. 
T=3.5x10-5 ca. 

Rezistenta la rupere EN ISO 527.2 Presiunea MPa (min) L≥100 
T≥70 

L≥100 
T≥70 

Rezistenta la incovoiere EN ISO 178 Presiunea MPa (min) L≥100 
T≥90 

L≥140 
T≥100 

Coeficient de elasticitate  EN ISO 178 Presiunea MPa (min) L≥10000 
T≥9000 

L≥14000 
T≥100000 

Densitatea ISO 1183 Densitatea g/cm³ ≥1.35 ≥1.4 

* Valori luate in conditii de depozitare recomandate de producator 
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** Cu privire la rezistenta culorii, in aplicatii in zona cuprinsa intre Paralela de Nord 35 si Paralela de Sud 35 si inaltime de 2000m deasupra nivelului marii 
*** Se exclud codurile de culoare: 414, 416, 475, 825, 854 care ating cerintele standard de contrast “clasa 3” (scala gri). Este posibila  
comandarea lor cu un tratament suplimentar pentru a obtine o valoare a contrastului de 4 spre 5 (scala gri). 

 

3.6 Reactia la foc 
Metoda de testare Standard Clasificare 

EDF EDS 

Reactia la foc (EU) EN 13501-1 t<6 mm C-s2,d0 t≥6 mm C-s2,d0 

t≥6 mm B-s1,d0 t≥12 mm B-s1,d0 

Flacără mică și panou radiant  
 

UNI 8457 Clasa 1 Clasa 2 
 

UNI 9174 

UNI 9177 

Rata de raspandire a flacarii (UK) BS 476-7 Clasa 1 Clasa 2 

Testul inaltimii flacarii (D) DIN4102-1 B1 B2 

Inflamabilitatea (FR) NF P 92-501 M1 M2 

Toxicitatea si densitatea fumului (FR) NF F 16-101 F1 F1 

Testul focului (Swiss) VKF 5.3 (4≤t≤10 mm) 5.3 (4≤t≤10 mm) 

 

3.7 Certificate 
 
3.7.1. Marcaj CE 
In concordanta cu Reg. EU 305/2011 “Reglementarea materialelor de constructii”, MEG F1 a 
obtinut Certificatul de Stabilitate a Performantei produsului conform cerintelor Anexei ZA a 
standardului armonizat  EN 438-7:2005; de aceea produsul poarta marca CE. De asemenea MEG F1 
(rezistent la foc) cu grosime egala sau mai mare de 6mm poarta marca CE. 
 
3.7.2. Certificari 
Abet Laminati a obtinut nenumarate certificate nationale importante pentru Meg si MEG F de la 
institute cum ar fi CSTB (Franta), BUT GB (Belgia), KIWA (Elvetia), DIBt (Germania), BBA (UK), ICC ES 
(USA).  
 
Certificatele ISO 9001 SI ISO 14001 
Abet Laminati este din 2007 certificat si compatibil cu Sistemul de Calitate al Managementului ISO 
90001 Standard pentru a demonstra angajamentul continuu al companiei de a furniza un produs 
conform cerintelor si cresterii satisfactiei clientilor. 
Cerintele de calitate si productie au fost intotdeauna printre cele mai importante angajamente de 
dezvoltare si implementare a politicilor si obiectivelor ce au in vedere solicitarile legale si aspectele 
de mediu. Din acest motiv, a fost certificat in concordanta cu ISO 14001 Standard  si Sistemul de 
Calitate al Mediului. 
 
Certificatele FSC/PEFC 
Angajamentul continuu al Companiei de a implementa o politica de protectie a mediului, in special 
la promovarea managementului forestier responsabil, este exprimat prin ultimul sir de certificari 
de custodie conform cu Standardele FSC si PEFC 
 
3.8. Mediu 
Aproximativ 60 pana la 70% din fibrele celulozice din care sunt formate panourile MEG provin din 
surse regenerabile, iar diferenta de la 30 pana la 40% consta din rasini termoreactive. In timpul 
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ciclului de productie nu sunt utilizati solventi organici, azbest sau metale grele. 
Panourile MEG nu emana gaze, vapori, solventi sau fluide. 
Deseurile din productie pot fi depozitate si manipulate asemenea deseurilor casnice la depozitele 
de deseuri conform reglementarilor nationale si/sau locale. 
Mai mult,  panourile MEG au o evaluare a ciclului de viata pozitiva conform cu standardul din seria 
ISO 14040, care urmareste impactul unui produs asupra mediului luindu-se in considerare 
materialele utilizate, consumul de energie si emisiile din toate etapele productiei, de la fabricare 
pana la casare. 

 

3.9. Garantie 
Pentru a primi documentele de calitate va rugam sa contactati reperezentantii Abet Laminati 

 

 Transport si depozitare  
 
4.1 Transport  
Panourile trebuie manipulate cu grija in timpul transportului, pentru a se evita deteriorarea 
marginilor si a suprafetei decorative. De aceea trebuie avute in vedere urmatoarele aspecte: 

 panourile MEG trebuie depozitate orizontal pe un palet perfect plan si suficient de sigur 
pentru a preveni distorsionarea sau deteriorarea. Intre palet si prima placa, precum si 
deasupra marfii, se aseaza o foaie de protectie PE.  

 asigurati panourile pe palet folosind chingi de otel sau nailon, astfel incat sa nu se poata 
misca si deteriora. Marginile si colturile trebuiesc protejate. 

 
 La incarcarea / descarcarea placilor, nu trageti placile de pe palet ci ridicati-le manual sau cu 

ajutorul unui sistem automat cu ventuze. 

 
 
 
4.2 Depozitarea  



6 

 

Traducere din limba engleza a documentului pus la dispozitie de catre producator, Abet Laminati 

 

 Depozitarea intr-o pozitie gresita poate duce la deformari permanente ale placilor. 

 
 Depozitati placile una deasupra celeilalte, pe o suprafata plana; nu se pun niciodata 

panourile pe cant. Acoperiti ultima placa cu o foaie de protectie din polietilena sau un 
material similar. 

 

Pentru depozitarea temporara afara: 

 acoperiti panourile cu polietilena sau o prelata pentru a o proteja de factorii climaterici si 
pentru a evita patrunderea umezelii intre foi. 

 Este recomandat ca materialul livrat sa ramana impachetat in ambalajul original, pe palet, 
prins in chingi, pana la utilizare  

 Daca paletul a fost desfacut desfacut si din el a fost utilizat material, la sfarsitul zilei de lucru 
acesta trebuie acoperit cu foaie de polietilena si prins in chingi. Este foarte importanta 
protejarea placilor prin acoperirea cu o prelata din polietilena sau impermeabila mai ales in 
cazul in care folia de protectie a fost indepartata de pe placa de MEG. 

 Paletul trebuie asezat pe o suprafata uscata. Nu se pozitioneaza niciodata pe pamant, 
materialele putand fi supuse unei umiditati ridicate. 

 Daca panourile sunt pregatite intr-un atelier, se re-ambaleaza in acelasi fel in care a fost 
primit din fabrica 

 Pentru placile carora li s-au fixat sisteme de prindere in atelier, dar care nu au fost inca 
montate, precum si pentru placile care s-au curbat datorita absorbtiei umiditatii pe una 
dintre fete, depozitarea se face pe gratare de lemn de esenta tare sau stejar puse intre foi 
cu o distanta maxima corespunzatoare valorile aratate la paragraful 6.4, dar mai putin de 
20%. Cand nu sunt supuse prelucrarii, panourile trebuie legate si acoperite de polietilena 
sau o prelata care sa asigure ventilarea panelurilor. 

 
 

Pentru depozitarea la intertior 

 este recomandata depozitarea panourilor MEG intr-un depozit inchis, in conditii climaterice 
normale (temperatura recomandata 10-30°C/umiditate 40-65%) 
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 pentru depozitare, plasati panourile orizontal pe un gratar bine sustinut, dur, perfect plan  

 asezati o folie PE intre palet si prima placa 

 acoperiti ultima placa cu o foaie de protectie PE, iar deasupra un panel mai mare suficient 
de greu sa preseze panourile MEG pe palet. 

 

 

 

 Prelucrarea panourilor   
 
5.1 Aclimatizarea 
Inainte de prelucrare, se recomanda lasarea panourilor intr-o zona bine aerisita pentru cel putin 1 
zi/mm grosime, permitandu-le aclimatizarea, pentru a preveni orice deformare a placilor. 
 
5.2 Conditiile de prelucrare  

 Prelucrarea panourilor MEG intr-un atelier ar trebui facuta in conditii climaterice normale 

 Asigurati-va ca suprafata masinii de prelucrat este curata inainte de asezarea panoului MEG 

 Asigurati-va ca incaperea este bine luminata, iar praful rezultat din prelucrare este 
indepartat, pentru a se observa corect placa MEG in tot timpul prelucrarii 

 Inainte de prelucrare, verificati daca panoul MEG are vreun defect. Daca sunt gasite defecte 
in placa, folositi procedura de reclamatii pentru a o raporta imediat furnizorului. Costul 
panourilor defecte care au fost prelucrate nu beneficiaza de compensare de la Abet 
Laminati. 

 pentru panourile MEG Wood, potriviti fibra lemnului conform proiectului 

 pentru panourilor MEG Concrete, potriviti modelul conform proiectului. 

 Atentie la directiile de montaj corespunzatoare tuturor panourilor MEG, dar mai ales ale 
MEG Metal. Intoarcerea panourilor la 90°, 180° si/sau 270° duc la o diferenta vizibila a 
culorii. 
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 • Terminatia muchiilor panoului 

 este importanta finisarea marginilor dupa taiere, pentru a fi cat mai fine posibil, 
impiedicand acumularea umezelii 

 muchiile placii trebuie sanfrenate la partea vizibila a panoului pentru a  nu permite 
acumularea murdariei si apei 

 

• Filmul protector 

Filmul protector se afla pe ambele fete ale panourilor MEG. Este 
importanta inlaturarea acestuia in acelasi timp. Lasarea filmului 
protector doar pe fata exterioara a placii pentru a o proteja de 
mizerie si deteriorare in timpul montarii fatadei, va determina 
deformarea panoului. 
 
Cand se fac gauri in panou, colturile interioare trebuie sa aiba o 
raza de curbura de minim 4mm. 

 
 
 
 
 
 
 

 
5.3 Reguli de siguranta 

 Respectati regulile general aplicabile de siguranta si sanatate 

 Purtati imbracaminte potrivita. Evitati purtarea inelelor, colierelor, ceasurilor sau orice alt 
tip de bijuterie sau ornamente. 

 Purtati ochelari si masca de protectie la taiere, slefuire, frezare 

 Purtati protectie pentru urechi pentru prelucrarile zgomotoase  (de ex taierea) 

 Asigurati aspirarea continuua a prafului in timpul functionarii masinilor de prelucrat  

 Purtati manusi de protectie in timpul realizarii activitatilor ce implica folosirea adezivilor, 
solventilor sau altor produse chimice  

 Asigurati-va ca echipamentul este impamantat 

 Reglati echipamentul inainte de utilizare 

 Inainte de utilizarea masinii, indepartati cheile de piulite sau celelalte unelte  

 Intretineti curat si in ordine spatiul de lucru 

 Asigurati-va ca piesele de lucru sunt stabile si bine fixate inainte de inceperea prelucrarii 

 Respectati instructiunile general aplicabile si masurile referitoare la siguranta profesionala 
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si de prevenire a incendiilor  
 
5.4 Taierea 
5.4.1 Tipuri de unelte de taiere 
Pentru debitarea panourilor MEG pot fi folosite urmatoarele tipuri de unelte de taiere: 

 Masina de taiere verticala 

 ferestrau circular portabil (de mana) 

 evitati folosirea ferastraului pendular 
 
5.4.2 Disc de taiere 

 se recomanda in cazul masinilor de taiere verticala se recomanda utilizarea lamei cu dinti 
cu insertie de carbit (tip Widia) sau tip diamant PCD 

 folositi un disc care sa aiba alternativ dinti trapezoidali / plati 

 
 lama ferastraului trebuie sa aiba cel putin 6 dinti la un diametru de 25mm 

 cele mai utilizate tipuri de profile de dinti ale lamelor sunt: 

 
 
 
5.4.3 Taierea 
Se va tine seama de faptul ca cu cat lama ferastraului va fi mai departe de material cu atat mai 
ascutita si curata va fi taietura pe partea pe unde intra dintii ferastraului si mai putin pe partea 
opusa, si vice versa. Regula este sa existe doi dinti plini incontinuu in grosimea panoului. 
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• Masina de taiat verticala 

Taiati panourile MEG cu partea decorativa in sus. Intrarea dintilor fierastraului in placa se face pe 
deasupra si este de obicei mai curata. 
 

• Ferastraul circular portabil 

Taiati panourile MEG cu partea non-vizibila in sus. Intrarea dintilor fierastraului in placa se face pe 
pasrtea de dedesupt si este de obicei mai curata. 
Asigurati-va ca placa care se taie este bine fixata si stabila. 
Folositi un marcaj si permiteti o marja de frezare a marginii 
Taierea manuala cu un circular portabil ar trebui limitata. Acesta ar trebui utilizat numai prentu 
ajustari minore, in santier. 
 

• Ferastrau pendular 

Taiati panourile MEG cu partea non-vizibila in sus. Taieturile obtinute cu un astfel de ferastrau 
pendular nu vor fi curate. Pentru deschideri si nise, optati mai bine pentru un router sau frezari cu 
CNC. 
Ideal ar fi ca fiecare taietura sa fie slefuita. Este de preferat taierea oblica a marginilor 
(sanfrenarea) pentru a preveni acumularea apei. Aceasta garanteaza un finisaj perfect si creste 
rezistenta la ploaie, ingheet si alte conditii climaterice in timp. 
 
5.5 Frezarea 
5.5.1 Echipament de frezare 

 router 

 banc de frezare 

 echipament de frezare CNC 
 
5.5.2 Tipuri de freze 

 Tungsten Carbid sau Wolfram Carbid (Widia) dau cele mai bune rezultate cand sunt 
ascutite, dar nu au durata lunga de viata datorita caracterului abraziv al panourilor MEG 

 frezare cu diamant (PCD) 

◦ durata mai mare de viata 

◦ performanta superioara 

◦ calitate constanta de-a lungul procesului 
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◦ mai costisitoare la achizitionare 

 marginea frezata va fi mai satisfacatoare in functie de profilul utilizat 

 furnizorii specializati ofera o gama larga de accesorii ascutite pentru frezari diferite. 
 
5.5.3 Frezarea 

 Router 

◦ utilizarea manuala a unui router ar trebui limitata doar la anumite interventii la fata 
locului 

◦ asigurati-va ca placa ce se taie este bine fixata si stabila 

◦ este preferabila folosirea unui sablon. Reglati viteza de taiere pentru a preveni 
supraincalzirea. 

 Banc de frezare: ideal pentru frezarea unor suprafete inguste, pentru realizarea de rosturi 
potrivite pentru montajul conform principiuului “margini suprapuse””. Acesta poate fi 
folosit si pentru sanfrenarea marginilor placilor 

 Echipament de frezare CNC: este ideal pentru pregatirea si prelucrarea placilor intr-un 
atelier (gaurire, frezare etc). Este indispensabil pentru realizarea cu precizie a gaurilor 
ascunse necesare pentru montarea placilor prin agatare pe o fatada cu prinderi mecanice 
invizibile. 

 Puterea si viteza de frezare depinde de tipul de freza, diametrul frezei, cantitatea de 
material de indepartat si echipamentul. De aceea este indicata testarea unei piese pentru 
setarea parametrilor corecti. 

 
5.6 Gaurirea 

 ideal este un burghiu elicoidal cu un unghi de foraj de 60°-80° (in loc de 120° pentru 
burghiul metalic conventional) si cu evacuare abrupta (asa numita inclinatie rapida) si un 
canal larg. Este bine ca placa sa fie gaurita pe un panou de sacrificiu, astfel incat gaura sa 
ramana curata pe ambele fete.  

 
Pentru obtinerea diamentrelor mai mari se poate utiliza un preforator. Si in acest caz este bine sa 
se utiliezeze sub placa de HPL ce urmeaza sa fie gaurita un alt panel de sacrificiu, in asa fel incat 
gaura sa fie curata pe ambele fete. 
 

6. Montarea pe fatada 

Generalitati 
Clientul, arhitectul, antreprenorul si subcontractorul daca exista vreunul trebuie sa fie in cunostinta 
de cauza cu legislatia, obligatiile si normativele de constructie locala si nationala. Aceste normative 
si legislatia trebuie respectate si aplicate intocmai. Daca normativele de constructie locala, 
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obligatiile si legislatia sunt in conflict cu sfaturile de prelucrare si montaj ale panourilor MEG, 
atunci clientul, antreprenorul sau subcontractorul daca exista si/sau arhitectul trebuie sa ia 
legatura cu un reprezentant Abet Laminati pentru indrumare. 
 
6.1 Principiile fatadei ventilate 

 Principiul este crearea unei ventilari naturale intre structura de sustinere izolata pe exterior 
si materialul utilizat pentru placare 

 Panourile MEG folosite pentru fatade ventilate ofera protectie pentru toate efectele 
posibile climaterice (soare, ploaie, zapada, caldura, inghet etc.) 

 O fatada ventilata bine realizata are urmatoarele beneficii: 

◦ cavitatea ventilata permite ca orice apa de ploaie inflitrata (prin rosturile deschise) sa se 
scurga si sa se evapore. Aceasta este un avantaj, deoarece materialul utilizat pentru 
izolare nu se va uda. Utilizarea unui profil de rost poate preveni infiltrarea ploii 
reducandu-se umezeala din spatele panoului. Folosirea unui astfel de profil (de exemplu 
un profil din aluminiu de placare tip omega) ofera fatadei un aspect ingrijit. 

◦ Regleaza umezeala si fluctuatiile de temperatura. Datorita flexibilitatii de fixare a 
fatadelor ventilate, grosimea izolatiei termice poate fi adaptata reglementarilor si 
nevoilor locale. Datorita diferentei dintre temperatura si umezeala de la partea 
superioara si inferioara a cladirii, se va creea o ventilatie naturala (efect de horn) in 
spatele placarii cu placi MEG. Acesta ventilatie naturala are avantajul de usca umezeala 
si condensul. Umezeala din constructie si umezeala rezultata din utilizarea cladirii se 
poate evapora prin rosturile dintre placi. Rezultatul este o cladire care respira ceea ce 
duce la un climat sanatos si placut. Daca apare condensul, in orice punct al cladirii, este 
bine sa se monteze bariere pentru vapori cat si un sitem de ventilare pentru cladire. 
Totul depinde de locul unde apare punctul de condens. 

◦ Stabilizeaza structural cladirea, multumita izolarii din exterior a structurii, lucru care 
permite variatii mici de temperatura in interiorul cladirii. Minimizeaza de asemenea 
riscul aparitiei puntilor termice. 

◦ Este izolator fonic. Datorita compozitiei fatadei din diferite straturi , frecventa 
zgomotolui se reduce mai mult sau mai putin. Este posibila imbunatatirea acestui efect 
prin adaugarea unei izolatii specifice de reducere a sunetelor. 

◦ Cu o fatada ventilata este foarte usor sa imbunatatesti  siguranta la foc a unei cladiri, 
folosind materiale rezistente la foc pentru izolatie, substructura si placare (de exemplu 
MEG F1). Este necesara instalarea unor bariere din otel inoxidabil intre nivelele cladirii 
pentru a opri propagarea focului in interiorul cavitatii ventilate. 

 Pentru ventilarea naturala a cavitatii trebuie sa se aiba in vedere urmatoarele: 

◦ o deschidere suficienta la baza cladirii (pe unde patrunde aerul) si la varful cladirii (pe 
unde se evacueaza aerul). Aceaste deschideri trebuiesc prevazute si  la pervaze, 
fereastre si grinzi usi. Minim 50cm2/m pentru o fatada de 3m inaltime (deschidere 
neintrerupta de 5mm) si minim 100cm2/m pentru fatade mai inalte de 3m (deschidere 
neintrerupta de 10mm). Marimea deschiderilor pentru aer de la baza si varf trebuie 
proportionate cu inaltimea cavitatii ventilate cu o deschidere maxima egala cu 
adancimea cavitatii. 

◦ O cavitate ar trebui sa aiba minim 20cm latime si 2.5cm adancime 

◦ Circulatia continua a aerului in interiorul cavitatii 

◦ mascarea deschiderilor pentru ventilare mai mari de 1 cm cu ecrane/profile perforate in 
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vederea stoparii intrarii insectelor si altor daunatori. Atentie la respectarea procentului 
minim de deschidere cerut prin perforatiile deschiderilor ecranate. 

◦ Pentru montarea in pozitie orizontala a placilor, este necesar ca substructura sa fie 
orientata perpendicular pe fatada pentru a permite ventilarea naturala intre partea 
calda a cladirii si exteriorul rece. Va fi necesara de asemenea reducerea distantei intre 
profilele de structura.  

 
6.2 Rosturile 

 temperatura si umiditatea influenteaza dimensiunile 
panoului. Acest lucru trebuie luat in considerare cand 
se stabileste latimea rosturilor dintre placi. In general, 
deschiderea rostului de dilatare trebuie calculata ca 
fiind 0,15% din lungimea placii pe directie longitudinala 
si 0,3% din latime pe directie transversala 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Rostul de dilatare trebuie sa fie de minim 6mm latime. Aceasta are o functie atat estetica 
cat si tehnica. Cu cat sunt mai mici rosturile cu atat vor fi mai vizibile greselile de montaj. 

 daca in rost se introduce un profil din aluminiu sau plastic, in lateralale acestuia, trebuie 
lasat un spatiu de dilatare egal cu jumatatea din latimea rostului 

 din considerente estetice, este bine ca rosturile sa se mascheaze, aceasta impiedicand si 
intrarea insectelor si a altor daunatori 

 rosturile deschise fac ca fatada sa fie mai putin influentata de efectul de suctiune al vantului 
asupra panelurilor 

 la rosturile deschise, orice infiltrare a ploii sau umezelii poate afecta izolatia. Plasarea unei 
bariere impotriva umezelii vaporilor poate fi o solutie 

 deschiderile pentru intrarea si iesirea aerului trebuie acoperite cu ecrane/profile perforate 
pentru a impiedica intrarea insectelor si a altor daunatori. 

 Nu este recomandata utilizarea sigilantului la rosturile de dilatare; aceast lucru poate duce 
la tensiuni in interiorul placii, impiedicand miscarea naturala si cauzand deformarea 
panoului. 

 Optional, poate fi utilizat un profil de scurgere pe margine care 
sa impiedice colectarea si stagnarea pe cant si infiltrarea apei 
in spatele panoului MEG ceea ce poate duce la deteriorarea 
substructurii, mai ales in cazul in care se foloseste structura din 
lemn. 
 
 
 
 
 

 



14 

 

Traducere din limba engleza a documentului pus la dispozitie de catre producator, Abet Laminati 

 

 

 

 Rosturile de pe fatadele din panouri MEG 
trebuie sa coincida cu rosturile de dilatare ale 
substructurii. 

 Tipuri de rosturi orizontale si verticale: 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 Solutii pentru colturi 

 Colturile pot fi deschise sau inchise. 

 Daca colturile sunt inchise fara posibilitete de rost deschis sau inchis, dimensiunea panoului 
de fiecare parte a coltului nu trebuie sa depaseasca 300mm. Daca totusi depasesc 300mm, 
colturile vor fi fixate iar urmatoarele deschideri pentru dilatare trebuie sa fie dublul latimii 
calculate. 
 
Colt deschis (flexibil): 

 
Colt inchis (flexibil) – se utilizeaza profil de colt: 
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Colt inchis (fix)  
Lipit, cu profil de ramforsare secret  Profil de finisare Y 

 
 
6.4 Planul de fixare 

 Distantele indicate in tabelele de mai jos sunt elocvente pentru stabilitatea panourilor. Nu 
se au in vedere incarcarile la vand, regulile locale specifice, locatia geografica a cladirii sau 
locatia fizica a panoului pe fatada. 

 La stabilirea distantelor nu s-a luat in considerare tipul de constructie suport pe care va fi 
fixata substructura, nici tipul structurii. 

 Abet Laminati recomanda sa se calculeze toate distantele de catre inginerul de structura, 
care sa tina cont de toti factorii mentionati mai sus. 

 Pentru aplicatiile prin lipire, distantele se reduc cu 20%. 

 Pentru aplicatiile orizontale sau inclinate, distantele se reduc cu 20%. 

 In cazul montarii prin lipire la o aplicatie orizontala sau inclinata, distantele se reduc cu o 
cota suplimentara de 20%. Aceasta inseamna un total in minus de 36% din valorile indicate 
mai jos. 

 
 
   

Grosimea 
mm 

Max D1 
mm 

Max D2 
mm 

A 
mm 

B 
mm 

6 600 450 20-40 20-40 

8 750 600 20-60 20-60 

10 900 750 20-80 20-80 

12 1050 900 20-100 20-100 
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Grosimea 
mm 

Max D1 
mm 

Max D2 
mm 

A 
mm 

B 
mm 

6 600 500 20-40 20-40 

8 750 650 20-60 20-60 

10 900 800 20-80 20-80 

12 1050 950 20-100 20-100 

 

 
 
   

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.5 Sisteme de fixare 
6.5.1 Instructiuni generale 
La folosirea si dimensionarea panourilor MEG terbuie avute in vedere urmatoarele aspecte 
importante: 

 Panourile MEG sunt rigide si trebuie montate prin suspendare libera, pentru a ramane 
ventilate pe ambele fete (nu trebuie prinse intr-o rama sau lipite pe un substrat sau chiar 
pe perete). 

 Puterea si rigiditatea panourilor trebuie avute in vedere in functie de grosimea placii, 
substructura si tipul de fixare 

 Placilor nu ar trebui sa li se prevada niciun fel de functie structurala sau de stabilizare 

 Orice element greu ce urmeaza a fi agatat de panouri trebuie fixat de structura de baza. 
Nota: expansiunea/contractia libera a placilor trebuie respectata asigurandu-se un spatiu 
suficient in jurul punctului de fixare 

 Panourile MEG ar trebui intotdeauna montate in sistem ventilat  

 Intre placi / intre placa su orice alt obstacol potential trebuie sa existe rosturi de dilatare 

 Este necesar un rost de minim 6mm. Un rost de 10mm va acoperi orice schimbare in 
dimensiunea panoului, avand in vedere variatiile climaterice normale. 

 
6.5.2 Tipuri de structuri  
Cateva directii sunt comune tuturor tipurilor de substructura: 

 Punctele de fixare pe substructura cladirii ar trebui sa aiba o forta de smulgere de cel putin 
de 3KN. In santier se pot realiza teste cu furnizorul de ancore si/sau cu cel de substructura. 

 Pentru fixarea unei substructuri tineti cont de indicatiile furnizorului de ancore. 

 O subconstructie, din orice material ar fi confectionata, nu trebuie sa aiba o toleranta de 
planeitate sub L/1000 raportat la suprafata intregii fatade si nu ar trebui sa depaseasca 
2mm/m intre punctele de fixare pe placa 

 intotdeauna aveti in vedere dilatarea materialului folosit la substructura, mai ales la 
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dilatarile de-a lungul profilelor.  In majoritatea cazurilor, este necesar un rost pentru 
dilatare. 

 Rosturile de dilatare ale placilor trebuie sa coincita cu rosturile de dilatare ale substructurii 
 
6.5.2.1 Substructura din lemn fixata vertical cu scanduri   
Structura verticala din lemn tratat (profile de minim 
30x40mm pentru cele intermediare si de la capete si de 
30x80mm pentru imbinarile cu rosturi) montata orizontal pe 
scandura de lemn tratat, care la randul sau este fixata pe 
structura cladirii. 
Avantaje: 

 costuri reduse pentru structura 

 substructura orizontala din lemn este usor de fixat pe 
structura cladirii 

 flexibilitate in determinarea distantei de la centru-la-
centru in plasarea structurii verticale din lemn 

 instalare facila a barierelor pentru apa, vant si vapori 
independente 

 instalarea facila a profilelor de rost (cum ar fi profilele omega)  
Dezavantaje: 

 este greu de controlat continutul de umiditate al lemnului 

 in timp, lemnul poate fi afectat de imbatranire 

 lemnul se poate torsiona sau curba 

 in cazul cladirilor cu structura traditionala (fara cadru din lemn), izolatia va fi mai putin 
omogena in apropierea primei structuri orizontale de lemn 

 crearea puntilor termice la punctele de fixare in structura cladirii in cazul cladirilor 
traditionale 

 deoarece este importanta realizarii unei subconstructii perfect plane, se pierde mult timp in 
stabilirea matricei structurii initiale de lemn, in functie de planeitatea constructiei suport.  

 
6.5.2.2 Substructura dubla verticala, din lemn 
Structura verticala din lemn tratat (profile de minim 30x40mm 
pentru cele intermediare si de la capete si de 30x80mm pentru 
imbinarile cu rosturi) montata orizontal pe scandura de lemn 
tratat, care la randul sau este fixata pe o structura verticala de 
lemn fixata de structura principala a cladirii. In acest caz de 
obtine o substructura in doua straturi, care garanteaza 
omogenitatea izolatiei cladirii si a substructurii. 
Avantaje: 

 costuri reduse pentru structura 

 substructura orizontala din lemn este usor de fixat pe 
structura cladirii 

 flexibilitate in determinarea distantei de la centru-la-
centru in plasarea structurii verticale din lemn 

 este garantata omogenitatea izolatiei cladirii si a structurii 

 nu apar punti termice la punctele de fixare in structura cladirii  

 instalare facila a barierelor pentru apa, vant si vapori independente 

 instalarea facila a profilelor de rost (cum ar fi profile omega)  
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 o ventilare buna a structurii de lemn 
Dezavantaje: 

 este greu de controlat continutul de umiditate al lemnului 

 in timp,  lemnul poate fi afectat de imbatranire 

 lemnul se poate torsiona sau curba 

 deoarece este importanta realizarii unei subconstructii perfect plane, se pierde mult timp in 
stabilirea matricei structurii initiale de lemn in functie de planeitatea constructiei suport.  

 
6.5.2.3 Substructura verticala din lemn, fixata cu 
console de aluminiu 
Structura verticala din lemn tratat (profile de minim 
30x40mm pentru cele intermediare si de la capete si de 
30x80mm pentru imbinarile cu rosturi) fixata cu console 
de aluminiu direct de structura cladirii. 
Avantaje: 

 costuri reduse pentru structura 

 flexibilitate in stabilirea matricei structurii din 
lemn complet independent de planeitatea 
structurii cladirii 

 izolarea omogena a  cladirii 

 instalarea facila a profilelor de rost (cum ar fi 
profile omega)  

 flexibilitate in alegerea grosimii izolatiei 
Dezavantaje: 

 distanta de la centru-la-centru intre consolele de fixare din aluminiu trebuie aleasa foarte 
atent pentru a asigura substructura potrivita la locul perfect pentru fixarea placilor de HPL 

 montarea barierelor de vant, apa si vapori este ceva mai dificila. fixarea unei izolatii 
prevazute cu bariere  impotriva infiltrarii vaporilor, apei si vantului sau a unei izolatii 
rezistente la apa si vant 

 este greu de controlat continutul de umiditate al lemnului 

 in timp,  lemnul poate fi afectat de imbatranire 

 lemnul se poate torsiona sau curba 
 
6.5.2.4 Substructura verticala din lemn fixata cu console de aluminiu  
Structura verticala din lemn tratat (profile de minim 
30x80mm pentru scanduri) fixata de structura cladirii prin 
izolatie cu console de aluminiu speciale de distantare. In 
acest caz este bine sa se utilizeze placute de izolatie tip 
PIR, PUR, Foamglas... 
Avantaje: 

 costuri reduse pentru structura 

 flexibilitate in stabilirea matricei structurii din 
lemn, complet independent de planeitatea 
structurii cladirii 

 izolarea omogena a cladirii 

 instalarea facila a profilelor de rost (profile omega)  

 flexibilitate in alegerea grosimii izolatiei 
Dezavantaje: 
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 distanta de la centru-la-centru intre consolele de fixare din aluminiu trebuie aleasa foarte 
atent pentru a asigura substructura adecvata in locul perfect pentru fixarea placilor 

 este greu de controlat continutul de umiditate al lemnului 

 in timp,  lemnul poate fi afectat de imbatranire 

 lemnul se poate torsiona sau curba 
 
6.5.2.5 Profile de aluminiu Omega si Z, fixate cu console de 
aluminiu 
Profilele de aluminiu Omega la imbinari / profilele de 
aluminiu intermediare tip Z, fixate direct de structura cladirii 
(prin izolatie) cu console de aluminiu. In acest caz este bine 
sa se utilizeze placute de izolare tip PIR, PUR, Foamglas... 
Avantaje: 

 costuri reduse pentru structura 

 flexibilitate in stabilirea planeitatii structurii de 
aluminiu, complet independent de planeitatea 
structurii cladirii 

 este posibila izolarea omogena a cladirii 

 instalarea facila a profilelor de rost  

 flexibilitate in alegerea grosimii izolatiei 
Dezavantaje: 

 distanta de la centru-la-centru intre consolele de fixare din aluminiu trebuie aleasa foarte 
atent pentru a asigura substructura adecvata in locul perfect pentru fixarea panourilor 

 
6.5.2.6 Profile de aluminiu verticale, fixate cu console de 
aluminiu  
Structura de aluminiu verticala, fixata cu console de 
aluminiu de structura cladirii. 
Avantaje: 

 flexibilitate in stabilirea planeitatii structurii de 
aluminiu, complet independent de planeitatea 
structurii cladirii 

 usurinta in montarea consolelor  

 este posibila izolarea omogena a cladirii 

 adaugarea facila a profilelor de imbinare (profil 
Omega) 

 structura stabila, omogena si puternica in ciuda 
greutatii reduse, care nu se torsioneaza sau curbeaza 

 rezistenta mare la apa si umezeala. O structura de aluminiu este mult mai durabila decat 
una de lemn 

Dezavantaje: 

 costisitor, comparativ cu structura de lemn 

 este necesara o pozitionare foarte atenta, tinand cont de dilatarile metalului, atat la ancore 
cat si la profilele de aluminiu, cat si de dilatarile materialului, care trebuie in mod 
obligatoriu sa corespunda 

 consolele de aluminiu trebuie fixate foarte atent (distanta de la centru-la-centru) 

 este dificila montarea unor bariere de vapori, apa si vant. Este de preferat instalarea unei 
izolatii prevazute cu bariere pentru vapori, apa si vant sau utilizarea unor panouri de 
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izolatie rezistente la apa si vant. 
 
6.5.3 Modalitati de fixare  
6.5.3.1 Fixare mecanica vizibila 
6.5.3.1.1 Principii generale 

 intotdeauna sa se permita dilatarile panourilor MEG. Pe placa trebuie sa existe un  punct 
fix, celelalte fiind puncte mobile. Este important ca surubul sau nitul sa fie pozitionat pe 
centrul gaurii, pentru a permite dilatarea si contractarea materialului in toate directiile 

 
 

 punctul fix are rolul de a preveni deplasarea 
placii datorate succesiunii proceselor de 
dilatare si contractare ce perturb in timp 
regularitatea rosturilor. In general, punctul fix 
trebuie plasat cat mai aproape de centrul 
placii. Acesta trebuie localizat in aceeasi parte a 
placii, la toate placile montate pe o fatada. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 optional (iar uneori obligatoriu) o banda de imbinare EPDM, cu sau fara margini sau 
autoadeziv, poate fi montata intre panourile MEG si structura de lemn pentru a proteja 
lemnul impotriva umezelii externe. Banda EPDM trebuie sa fie mai larga decat suportul de 
lemn (mai ales cand aceasta nu are margini). 

 
 este de asemenea importanta strangerea manuala a surubului de prindere (nu foarte 

strans) si din acelasi motiv plasarea unei garnituri ca dispozitiv de spatiere cand se montaza 
niturile pentru a permite miscarea placilor la punctul mobil. Trebuie sa se permita o 
distanta libera de 0.3mm. 
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 cand se face pre-gaurirea pentru nituri in structura de aluminiu este de preferat folosirea 
unui sablon sau a unui dispozitiv de centrare pentru a pozitiona gaura in structura de fixare 
centrat vs gaura panou. 

 dimensiunea maxima a unui panou ar trebui calculata in cel mai indepartat punct fix si 
depinde de gaura de dilatare relativ  mica care trebuie sa fie intre diametrul dispozitivului 
de fixare (nit sau surub) si diametrul gaurii punctului mobil. Capul dispozitivului de fixare 
(nit sau surub) trebuie sa acopere complet gaura punctului de fixare mobil. Dimensiunea 
maxima a panoului MEG pentru fixarea mecanica vizibila nu trebuie sa depaseasca 
niciodata 3030x1280mm. 

 
6.5.3.1.2 Prindere mecanica vizibila pe structura de lemn 
Pentru acest tip de prindere se foloseste fixarea cu 
suruburi din otel inoxidabil cu capul de 12mm colorat cu 
diametrul de 4.8mm, insertie Torx de 20 si o lungime de 
38mm. Cu aceasta metoda de fixare, diametrul gaurilor 
pentru punctele mobile nu ar tebui sa depaseasca 9mm 
(se recomanda 8mm), si 5mm pentru punctele fixe. 
 
Rostul de dilatare dintre surub si gaura tebuie sa permita 
dilatarea/contractarea placii. Dimensiunea maxima a 
unui panou trebuie sa se calculeze luand in considerare 
dilatatia maxima a acestuia la cel mai indepartat punct 
fix (punct mobil). Capul surubului trebuie sa acopere 
complet gaura punctului de fixare mobil. 
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Sectiune  
orizontala 

Detaliu fereastra 

Detaliu colt exterior 

Detaliu colt interior 

Detaliu punct fixare 

Detaliu rost dilatare 
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Sectiune  
Verticala 

Detaliu la nivelul acoperisului 

Detaliu la nivelul  
rostului de dilatare 

Detaliu punct fixare 

Detaliu la glaf fereastra 

Detaliu buiandrug 

Detaliu la baza cladirii 
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6.5.3.1.3 Prindere mecanica vizibila pe sub-structura de aluminiu 

 se poate folosi fixarea cu suruburi autoforante si 
filetante din otel inoxidabil cu capul de 14.5mm 
colorat cu diametrul de 5.5mm, insertie Torx de 
20 si o lungime de 25mm. Cu aceasta metoda de 
fixare, diametrul gaurilor pentru punctele mobile 
nu ar tebui sa depaseasca 10mm si 5.6mm pentru 
punctele fixe. Spatiul dintre marginea gaurii si 
piciorul surubului tebuie sa permita dilatarea/ 
contractarea placii. Dimensiunea maxima a unui 
panou trebuie sa se calculeze luand in considerare 
dilatatia maxima a placii la cel mai indepartat 
punct fix (punct mobil). Capul Surubului de fixare 
trebuie sa acopere complet gaura punctului de 
fixare mobil. 

 
 Se poate folosi fixarea cu nituri aluminiu/inox, cap 16mm, diametru picior 5mm. Respectati 

lungimea nitului propus de furnizorul de nituri luand in considerare suma diferitelor grosimi 
ale materialelor ce vor fi imbinate. Cu aceast metoda de fixare diametrul gaurii pentru 
punctele de fixare nu trebuie sa depasesca 11mm (se recomanda 10mm) si 5.1mm pentru 
punctele fixe. Spatiul dintre marginea gaurii si piciorul nitului tebuie sa permita dilatarea/ 
contractarea placii. Dimensiunea maxima a unui panou trebuie sa se calculeze luand in 
considerare dilatatia maxima a placii la cel mai indepartat punct fix (punct mobil). Capul 
nitului trebuie sa acopere complet gaura punctului de fixare mobil. 
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Sectiune  
orizontala 

Detaliu colt exterior 

Detaliu colt interior 
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6.5.3.2 Prindere prin lipire pe structura de lemn 

 Panourile MEG pot fi lipite cu un polimer flexibil 
MS sau sistem de adezivi poliuretanici pentru 
placarea fatadelor. In functie de adeziv, variaza 
timpul de prelucrare, timpul de expunere, 
temperaturile minime si maxime de aplicare si 
metodele de aplicare. Va rugam sa consultati 
instructiunile de utilizare ale furnizorului de 
adeziv. 

 Pentru montarea prin lipire, folositi panouri 
Meg cu o singura fata decorativa. Intotdeauna 
lipiti pe partea din spate a panoului MEG. 

 Dimensiunea maxima a unui panou ar trebui sa 
tina cont de dilatatia tolerata de placa in functie de flexibilitatea si rezistenta adezivului. 
Pentru a afla care este diagonala maxima admisa pentru panou, contactati producatorul 
adezivului. 

 Lemnul trebuie tratat cu un primer. Atentie: inainte de aplicarea primerului verificati 
continutul de umiditate care nu trebuie sa depaseasca un procent maxim si este specificat 
de furnizorul adezivului ales. Acest procent este de obicei in jur de 18%. 

 Furnizorul adezivului specifica si perioadade activare a primer-ului. Placile trebuie sa fie 
lipite in aceasta perioada, pentru a garanta o aderare maxima la adeziv. Acest timp poate 
varia de la 8 ore la 20 zile in functie de producator. 

 In functie de timpul admis (perioada de activare), lemnul poate fi tratat cu un primer in 
atelier, sau in exterior, dar ferit de ploaie, praf si vant. 

 Inainte de lipire, indepartati praful de pe structura de lemn. 

 Inainte de lipire, stergeti de praf, curatati si degresati panourile MEG. 

 Unii producatori de adeziv cer ca placile sa fie slefuite si/sau pretratate. 

 Puneti o banda dubla de neopren de aproximativ 3 mm grosime / 10mm latime pe 
structura de lemn. De-a lungul rosturilor, banda de neopren trebuie pusa peste locul 
imbinarii de structura de lemn, pentru a nu permite patrunderea resturilor de adeziv in 
rost. Aceasta banda are doua scopuri: in primul rand tine placa pana cand adezivul ajunge 
la capacitatea sa maxima de lipire si in al doilea rand, grosimea benzii nu va permite 
presarea excesiva a adezivului, garantand o lipire flexibila, adecvata. 

 De-a lungul benzii de neopren, puneti o banda continua de adeziv de aproximativ 8mm 
latime si 10mm inaltime folosind un pistol de lipire cu varf anume proiectat pentru acest 
scop. 

 Presati panoul MEG pe banda si adeziv. Nota: panoul trebui asezat cu grija in pozitia 
corecta. Este recomandata realizarea unui prim nivel de placi stabil si ingrijit. Resturile 
ramase de la taierea placilor pot fi folosite ca distantatoare, deoarece grosimea acestora 
corespunde de obicei cu latimea rosturilor. 

 Pana la polimerizarea adezivului, panourile MEG trebuie fixate perimetral, cu cleme, in 
special la colturi, intre cleme trebuid sa existe o distanta de cca 200-300mm. Este esential 
sa fie evitata aplicarea unei presiuni puternice, pentru a nu presa excesiv cordonul de 
adeziv (cordonul de adeziv va trebui sa aiba, dupa polimerizare, 3mm in grosime, pentru a-
si putea pastra elasticitatea).  

 
 

Detaliu la nivelul acoperisului 
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6.5.3.3 Prindere prin lipire pe structura de aluminiu 

 panourile MEG pot fi lipite cu un polimer MS 
flexibil sau adeziv poliuretanici. In functie de 
adeziv, variaza timpul de prelucrare, timpul de 
expunere, temperaturile minime si maxime de 
aplicare si metodele de aplicare. Va rugam sa 
consultati instructiunile furnizorului de adeziv 

 Pentru montarea prin lipire, folositi panouri Meg 
cu o singura fata decorativa. Intotdeauna lipiti 
pe partea din spate a panoului MEG. 

 Dimensiunea maxima a unui panou ar trebui sa 
tina cont de dilatatia tolerata de placa in functie 
de flexibilitatea si rezistenta adezivului. Pentru a 
afla care este diagonala maxima admisa pentru 
panou, contactati producatorul adezivului 

 Inainte de lipire, structura de aluminiu trebuie stearsa de parf, curatata si degresata. 

 Inainte de lipire, stergeti de praf, curatati si degresati panourile MEG. 

 Pentru anumiti adezivi, panourile trebuie slefuite si/sau pretratate. 

 Puneti o banda dubla de neopren de aproximativ 3 mm grosime / 10mm latime pe 
structura de lemn. De-a lungul rosturilor, banda de neopren trebuie pusa peste locul 
imbinarii de structura de lemn, pentru a nu permite patrunderea resturilor de adeziv in 
rost. Aceasta banda are doua scopuri: in primul rand tine placa pana cand adezivul ajunge 
la capacitatea sa maxima de lipire si in al doilea rand, grosimea benzii nu va permite 
presarea excesiva a adezivului, garantand o lipire flexibila, adecvata. 

 De-a lungul benzii de neopren, puneti o banda continua de adeziv de aproximativ 8mm 
latime si 10mm inaltime folosind un pistol de lipire cu varf anume proiectat pentru acest 
scop. 

 Presati panoul MEG pe banda si adeziv. Nota: panoul trebui asezat cu grija in pozitia 
corecta. Este recomandata realizarea unui prim nivel de placi stabil si ingrijit. Resturile 
ramase de la taierea placilor pot fi folosite ca distantatoare, deoarece grosimea acestora 
corespunde de obicei cu latimea rosturilor. 

 Lipirea de structura de aluminiu terbuie sa permita si expansiunea aluminiului. Daca se 
creeaza un rost in structura de aluminiu, in acelasi loc trebuie realizat si rostul pentru 
panou. 

 Pana la polimerizarea adezivului, panourile MEG 
trebuie fixate perimetral, cu cleme, in special la 
colturi, intre cleme trebuid sa existe o distanta de 
cca 200-300mm. Este esential sa fie evitata aplicarea 
unei presiuni puternice, pentru a nu presa excesiv 
cordonul de adeziv (cordonul de adeziv va trebui sa 
aiba, dupa polimerizare, 3mm in grosime, pentru a-
si putea pastra elasticitatea).  
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6.5.3.4 Prinderea ascunsa prin agatare, prin 
suprapunere 

 Panourile MEG cu o grosime de 8mm pot fi 
asezate suprapus, folosind un sistem 
special de clipuri de fixare fabricate din otel 
inoxidabil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Inaltimea fasiei de material nu poate 
depasi 350mm, iar suprapunerea va fi de 
25mm. 

 Se realizeaza o canelura in muchia din 
partea inferioara a panoului MEG care se 
va prinde de structura de lemn cu ajutorul 
clipului. 
 
 
 

 
 
 
 

 distanta maxima de la centru-la-centru a structurii de lemn nu trebuie sa depaseasca 
600mm. Latimea scandurii la o imbinare ar trebui sa fie de cel putin 75mm; pentru celelalte 
scanduri verticale, latimea de 40mm este suficienta. Clipurile de fixare sunt prinse pe 
scandurile verticale. 

 Panourile MEG trebuie fixate incepand de jos in sus. In primul rand, sub clipurile de fixare 
ar trebui inserat un mic dispozitiv de ajustare. Ultimul rand, cel de sus, va fi prins direct de 
structura din lemn printr-o gaura pre-perforata, eventual si cu un dispozitiv de ajustare in 
cazul in care inaltimea panoului este mai mica decat a celorlalte panouri. 

 Toate panourile MEG ar trebui fixate la mijlocul cantului superior pentru  apreveni 
deplasarea placilor 

 Lungimea maxima permisa a fasiei de material este de 3.03m 
 
 
 
 
 
 

Sectiune  
Verticala 

Detaliu buiandrug 
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6.5.3.5 Prinderea ascunsa cu panouri cu muchie 
profilata, pe profile de agatare orizontale din 
aluminiu  

 de la grosime de peste 8mm, panourile MEG 
pot fi fixate in sistem ascuns folosind profile de 
agatare orizontale din aluminiu fixate pe o 
substructura de lemn sau aluminiu. 

 Acest tip de fixare este ideal pentru panouri 
lungi asezate cu lungimea  pe orizontala. 

 Inaltimea placii nu trebuie sa depaseasca: 

◦ 500mm pentru placa cu grosime de 8mm 

◦ 600mm pentru placa cu grosime de 10mm 

◦ 700mm pentru placa cu grosime de 12mm 

 un punct fix ar trebui realizat prin aplicarea unui benzi adezive de polimer MS de 50 pana la 
100mm in centrul canelurii inferioare a placii MEG. 

 Dimensiunile profilului: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Rostul vertical de dilatare: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rost de dilatare    Profil de rost     “Limba”de  “Limba”           Rost                  Rost  
deschis     aluminiu 2mm  MEG 3mm       suprapus      suprapus 
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Ejot Duro PT-S 60            Taptite  Surub / priza expandare 

                                                 
Piulita Kleil                        Fischer                SFS Intec 

 
6.5.3.6 Prinderea ascunsa cu ancore in profile 
de agatare orizontale din aluminiu cu 
substructura de aluminiu  

 este importanta masurarea adancimii 
prinderii acestui sistem comparativ cu 
posibila dilatare/contractare a placii, 
pentru a se evita iesirea placii de pe 
profilul de agatare orizontal. 

 Abet Laminati recomanda folosirea 
ancorelor cu doua fante; sistemul cu o 
singura fanta putand bloca dilatarea 
panoului daca apare o presiune in 
ancora. 

 De la 10mm grosime in sus, panourile 
MEG pot fi fixate ascuns folosind ancore. 
Acestea sunt prinse pe spatele placii cu 
suruburi autofiletante (Ejot sau Taptite) sau suruburi obisnuite combinate cu prize de 
expandare (insertii). Folositi intotdeauna dispozitive de fixare din otel inoxidabil. Pentru 
suruburile de la Ejot si Taptite, diametrul de forare ar trebui sa fie de 4.9mm. Pentru 
suruburile combinate cu prizele de expandare depinde de diametrul prizei. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 Este posibila fixarea ascunsa a placilor MEG grosime cu grosime incepand de la 8mm, 
folosind prizele de expandare (Keil or Fisher) sau nitul special SFS Intec 
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 In general, trebuie lasata o grosime reziduala de minim 2mm atunci cand se gaureste placa 
pentru fixare. 

 Dispozitivul de fixare nu trebuie sa atinga nicodata capatul gaurii preforate. In functie de 
unealta de gaurit, tebuie sa existe o toleranta de minim 1mm intre capatul gaurii si varful 
dispozitivului de fixare inserat, tinand cont de adancimea ancorei. Numai pentru ancorele 
Fisher si Keil nu se aplica aceasta, din moment ce trebuie realizata o gaura speciala cu o 
unealta speciala. In acest caz, toleranta este stabilita furnizorul dispozitivului de fixare. 

 Prinderile pe placa trebuie pozitionate in functie de planul de fixare. 

 Punctul fix din centrul panoului trebuie securizat la parte superioara a placii. Ancorele de la 
stanga si dreapta acestuia vor fi puncte de sprijin. Toate ancorele de sub acestea trebuie 
astfel asezate incat sa poata culisa usor in sus si in jos (dilatare). Acestea sunt asa numitele 
puncte de sprijin, de aceea ele ar trebui asezate putin mai sus. 

 Cu aceasta metoda de fixare nu este posibila montarea profilelor de rost pe orizontala sau 
verticala.   

 Daca se doreste “inchiderea” rosturilor,  se poate folosi metoda rosturilor suprapuse. 
Folosind acesta metoda, din pacate vor fi vizibile doua gauri patrate. Pentru a evita acest 
lucru, este posibila combinarea metodei rosturilor suprapuse cu metoda “limba”, folosind o 
rigla dintr-un material potrivit pentru montarea la exterior, de grosimea de 3mm (pentru a 
avea aceeasi culoare in rost), rigla care va fi introdusa in fantele facute in placi. 
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       Rost deschis    Metoda rosturilor suprapuse  Metoda “Limba” 
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6.5.3.7 Panouri sandwich, prinse pe un sistem de profile 

 placile MEG sunt disponibile in grosimi d 2, 2.5 si 3mm, cu spatele slefuit pentru a putea fi 
lipit de un miez izolator (de ex. Miez PU), formandu-se astfel un panou sandwich cu izolatie. 

 Aceste panouri sandwich pot fi prinse pe profile de lemn, PVC sau aluminiu. 

 Intre panoul sandwich si profilele de fixare trebuiesc lasate (pe toate cele trei parti) spatii 
de cca 4mm  

 
 

 Este recomandat ca panelurile sandwich sa fie montate pe suporti. 

 Permiteti intotdeauna drenajul apei in partea inferioara. 

 Panoul sandvich ar trebui conectat de profil printr-o banda de protectie, durabila si solida. 
Izolarea rosturilor nu este recomandata din cauza posibilei dilatari a panoului, in timp  
materialul de etansare are tendinta de a crapa. 

 
6.5.4 Metode de fixare speciala 
6.5.4.1 Placare intrados 
Partile inferioare ale elementelor de cladire iesite in exterior, orizontal, pot fi de asemenea placate 
cu placi MEG. 

 Pot fi folosite metode de fixare mecanica vizibila sau ascunse, exceptand metoda prinderii 
ascunse prin agatare, cu suprapunere si metoda placilor cu muchie profilata care pot fi 
folosite doar la prinderile verticale. 

 Toate recomandarile deja descrise trebuie avute in vedere si pentru aplicatiile orizontale. 

 Daca pentru placare se alege metoda de prindere ascunsa pe profile din aluminiu, securizati 
fiecare panou prin folosirea  cel putin al unui punct fix. 

 Pentru a se asigura ventilatia naturala intre partea calda a cladirii si exteriorul rece, 
substructura trebuie fixata perpendicular pe fatada. 

 Toate distantele de fixare de la centru-la-centru ar trebui reduse pentru aplicatii orizontale. 
In general, putem spune ca distanta de la centru-la-centru poate fi redusa cu 20% vs 
dimensiuni date in tabelele “plan de fixare” pentru placarile verticale. 

 Fixarea panourilor prin lipire este deasemenea posibila. Este recomandata fixarea fiecarui 
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panel in cel putin 1 punct (central) prin fixare mecanica de substructura. 

 In cazul lipirii, distanta de le centru-la-centru ar trebui redusa cu o cota suplimentara de 
20%. aceasta presupune o reducere cu 36% versus tabel “plan de fixare”  

 Intotdeauna tineti cont de legislatia regionala referitoare la placarile orizontale, in special 
cele referitoare la reglementarile la foc locale. 

 
6.5.4.2 Placare curbata 
Elementele arhitecturale curbate pot fi deasemenea placate cu panouri MEG. Sunt utilizate placi 
de 4, 6 sau 8 mm grosime. 

 Daca este necesar, panourile cu o grosime de 4mm pot fi lipite cu un adeziv polimeric MS. 
In timpul acestui proces, placile trebuie fixate in timpul procesului de polimerizare a 
adezivului, fara presarea benzilor de adeziv. Grosimea adezivului trebuie sa fie de 3mm. 
Pentru acest tip de aplicatie, este necesar un studiu preliminar si construit un mock-up. Din 
motive de siguranta, Abet-Laminati recomanda inchiderea mecanica a panourilor curbe la 
extremitati. 

 Pentru o prindere mecanica vizibila cu suruburi sau nituri, pot fi folosite panouri de 4, 6 sau 
8mm. 

 Razele minime sunt: 
Grosime (mm) Raza minima (mm) Lungimea minima (mm) 

4 2.000 1.000 

6 3.000 1.500 

8 5.000 2.000 

 Distantele de fixare: 

 
 
 
Grosime (mm) Max d1 (mm) Max d2 (mm) A (mm) B (mm) 

4 400 400 20-40 20-40 

6 500 500 20-40 20-40 

8 600 600 20-40 20-40 
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6.5.4.3 Placare perforata 

 In functie de aplicatie se pot utiliza panouri cu grosimea de minim 8mm. 

 Atentia la scaderea rezistentei materialului in urma perforarii (acesta devine mai fragil) 

 Nu indepartati niciodata mai mult de 50% din material. 

 Pastrati un spatiu minim intre perforatii egal cu de deschiderea sau diametrul perforatiei. 
Acest lucru trebuie aplicat si la alegerea distantelor de la perforatii pana la marginile 
panelului. 

 In cazul perforatiilor ovale plasate orizontal (vezi desenul de mai jos), lungimea acestora 
trebuie sa fie cel mult egala cu 90% din distanta dintre punctele de fixare (cu alte couvinte, 
daca distanta dintre punctele de fixare este x, atunci lungimea maxima a perforatiilor poate 
fi 0,9 x X, ca in desen) 

 Latimea perforatiilor ovale nu trebuie sa depaseasca de doua ori grosimea placii. 

 Intre perforatiile ovale este bine sa pastrati : pe orizontala o distanta egala cu de 4 ori 
grosimea placii / pe verticala : o distanta egala cu de 8 ori grosimea placii 

 De la marginea materialului pana la primele perforatii ovale este bine sa pastrati o distanta 
egala cu de 8 ori grosimea materialului (si pe orizontala si pe verticala) 

 Este preferabila realizarea unui mock-up in vederea verificarii stabilitatii si duritatii 
materialului. 

 Respectati intotdeauna reglementarile locale legate de perforatiile materialelor folosite la 
placarea cladirilor, in special incarcarile la vant, la foc si la siguranta copiilor. 

 
 

 

 

6.5.4.4 Obloane 

 Obloanele pot fi realizate ca elemente de sine statatoare sau 
incadrate intr-o rama 

 Obloanele pot fi sustinute cu balamale (minim 3). Pot fi 
folosite de asemenea sine de culisare. 

 Permiteti o ventilare suficienta la ambele capete ale 
panourilor MEG, atat atunci cand obloanele sunt inchise cat si cand 
sunt deschise. 

 Obloanele de sine statatoare fixate cu balamale pot avea o 
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latime maxima de: 
 
 
Grosime panou (mm) Latime (mm) D (mm) A (mm) 

10 450 450 80 

12 525 525 100 

14 600 600 120 

16 675 675 140 

18 750 750 160 

 Inaltimea maxima admisa a panoului este de 3.03m 

 Ineti cont de faotul ca aveti nevoie de un singur punct fix (una dintre balamale), celelalte 
trebuid sa fie mobile (balamale mobile). 

 Cand obloanele sunt sustinute de o rama, fixate cu balamale sau pe sine culisante, este 
importanta respectarea distantelor de fixare, in functie de grosimea materialului utilizat, 
cand se stabileste latimea ramei.  

 In cazul utilizarii ramelor, aceastea trebuie realizate din material anticoroziv (sau tratat 
impotriva coroziunii). 

 Rama trebuie realizata ca o constructie rigida capabila sa se auto-sustina si suficient de 
solida pentru a rezista la tensiuni si incarcari la vant. 

 Panoul MEG nu trebuie utilizat ca element structural de constructie. 

 Daca panoul MEG este fixat intr-o rama, trebuie asigurata posibilitatea dilatarii materialului 
intre marginea acestuia si profil, pe cele trei parti ale ramei. Inchideti deschiderile dintre 
rama si panoul MEG cu profil de imbinare EPDM rezistent UV. 

 Asigurati drenajul la partea inferioara a ramei pentru a preveni stagnarea apei la marginile 
panoului MEG. Din acest motiv este buna fixarea panoului MEG pe distantieri de 
aproximativ 5mm 

 
6.5.4.5 Parasolare 

 Parasolarele vor fi sustinute intotdeauna de o rama. 

 Pentru parasolare utilizati MEG cu grosimea de minim 8mm. 

 Ramele trebuie realizate din material anticoroziv (sau tratat impotriva coroziunii). 

 Lamela parasolarului MEG trebuie sa fie de minim 100mm latime. 

 Intotdeauna fixati lamela parasolarului MEG, pe latime, cu cel putin doua puncte de fixare / 
pe lungime cu cel putin 3 puncte de fixare. 

 Folositi intotdeauna fixare mecanica ascunsa sau vizibila (nu lipire). 

 Pentru fiecare lamela, se va folosi un singur punct fix, situat cat mai aproape de mijlocul 
lamelei. Celelalte puncte de fixare trebuie sa fie mobile pentru a permite dilatarea. 

 Intotdeauna pastrati un rost de dilatare intre lamelele asezate in linie, precum si intre 
lamele si diferite alte obstacole. 

  
Grosime panou 
(mm) 

Max D(a≥45
0
mm) Max D(30

0
<a<45

0
mm) A (mm) B (mm) 

8 600 500 20-60 ≥20 

10 750 650 20-80 ≥20 

12 900 800 20-100 ≥20 

 

7. Parapeti si balustrade 
7.1. Instructiuni generale  

 Cand se folosesc placile MEG pentru balustrade, legislatia locala trebuie respectata pentru 
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stabilirea inaltimii ce poate fi utilizata, a deschiderilor si a tipurilor de fixare admise. 

 Legislatia locala, precum si standardele tehnice trebuiesc de asemenea respectate pentru a 
se respecta stabilitatea, forta si rigiditatea tuturor componentelor structurii balustradei 

 Distantele de fixare si sistemele de prindere  recomandate de catre Abet Laminarti iau in 
considerare doar stabilitatea panelului MEG. Numarul si tipul de fixari trebuie sa fie 
determinat si calculat de un birou independent de specialisti in constructii. 

 Instructiunile de instalare ale furnizorului de balustrade trebuiesc de asemenea respectate. 
In cazul in care acestea intra in conflict cu recomandarile Abet Laminati, va rugam sa ii 
contactati. 

 Un spatiu de expansiune de minim 1,5mm /m ar trebui permis la punctele de fixare / 
cleme. 

 Fixarea placilor MEG trebuie neaparat sa permita dilatarea si contractarea materialului. 
7.2. Principii de fixare 
7.2.1. Tipuri de fixari 
Fixarea cu nituri aluminiu/inox : 

- Poate fi utilizata pentru paneluri cu grosimea mai mare de 8mm 
- Se pot achizitiona cu palaria vopsita intr-o culoare asemanatoare cu cea a materialului 
- Respectati lungimea recomandata de catre furnizor, lungime ce ia in considerare grosimea 

totala a materialelor ce trebuie prinse. 
- Niturile trebuie sa aiba un picior cu diametrul de cel putin 5mm si o palarie cu diametrul de 

cel putin 16mm. Respectati principiul punctelor fixe / mobile 
- Diametrul gaurii practicate in panelul MEG pentru punctul fix, la utilizarea niturilor cu 

diametrul piciorului de 5mm, este de 5,1mm 
- Diametrul gaurii practicate in panelul MEG pentru punctul mobil, la utilizarea niturilor cu 

diametrul piciorului de 5mm si diametrul palariei de 16mm, este de 10mm 
- Daca sunt utilizate nituri cu alte dimensiuni, recalculati diametrele gaurilor pentru punctele 

fixe / mobile, luand in considerarea dilatarile panelului MEG 
- Folositi un dispozitiv de centrare pentru alinierea gaurii din panelul MEG cu cea practicata 

in substructura. 
- Folositi un dispozitiv care sa permita compensarea (+0,3mm) la punctele mobile 
- Pentru mai multe informatii consultati intotdeauna instructiunile de montaj ale furnizorului 

de accesorii de montaj 
Fixarea cu suruburi  

- Poate fi utilizata pentru paneluri cu grosimea mai mare de 8mm 
- Se pot achizitiona cu capul vopsit intr-o culoare apropiata cu cea a materialului sau cu saiba 

si capac de plastic 
- Lungimea surubului trebuie sa fie intotdeauna cu 10mm mai mare decat suma materialelor 

ce trebuie prinse 
- Suruburile utilizate trebuie sa fie minim M6 
- Diametrul gaurii practicate in panelul MEG pentru punctul fix trebuie sa fie de 6mm 
- Diametrul gaurii practicate in panelul MEG pentru punctul mobil trebuie sa fie de 10mm 
- Folositi un dispozitiv de centrare pentru alinierea gaurii din panelul MEG cu cea practicata 

in substructura. 
- Suruburile trebuie sa aiba un cap plat cu diametrul de cel putin 16mm 
- Distantele de fixare pentru fixarea cu nituri aluminiu/inox sau suruburi : 
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g point should be sliding points in order to allow dilatation. 

Grosime panel Tip de fixare Distanta D1 (mm) Distanta D2 (mm) Distanta A (mm) 

8 Nit 500 600 20-60 

Surub 600 600 20-60 

10 Nit 500 750 20-80 

Surub 700 750 20-80 

12 Nit 500 900 20-100 

Surub 800 900 20-100 

14 Nit 500 1050 20-120 

Surub 900 1050 20-120 

 

Fixarea cu cleme 
- Poate fi utilizata pentru paneluri cu grosimea mai mare de 8mm 
- Clemele se fixeaza de structura balconului/parapetului 
- Este recomandata utilizarea clemelor cu blot de blocare, in asa fel incat panelul sa ramana 

fixat in cazul in care clama se slabeste 
- Asigurati un singur punct fix pentru fiecare panel 
- Asigurati-va ca exista spatiu de expansiune suficient in apropierea bolturilor de blocare 
- Asigurati un spatiu de expansiune suficient pentru dilatare intre panel si capatul clemei 
- Un spatiu de dilatare de 1.5mm/m trebuie asigurat in toate directiile 
- Spatiul de dilatare trebuie asigurat si in apropierea boltului de blocare 

 
Grosime panel Distanta D1 (mm) Distanta D2 (mm) Distanta A (mm) 

8 600 600 20-60 

10 700 750 20-80 

12 800 900 20-100 

14 900 1050 20-120 

 
Fixarea cu profile de margine din aluminiu, orizontale (numai pentru panelurile fixate in pozitie 
orizontala) 

- Un spatiu gol trebuie prevazut intotdeauna intre panelul MEG si « fundul » profilului 
superior de fixare (aproximativ 4mm) 
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- Dimensiunea profilului si grosimea panelului trebuiesc intotdeauna coordonate 
- Asigurati intotdeauna o adancime de prindere de minim 16mm 
- Panelurile MEG trebuiesc sprizinite pe suporti in partea inferioara 
- Intotdeauna asigurati scurgerea apei de pe profilul inferior. Panelurile MEG nu pot sta in 

apa pe o perioada lunga de timp (partial sau complet) 
- Panelurile MEG trebuiesc conectate de profil cu benzi EPDM durabile. Nu este recomandata 

folosirea sigilantilor in rostul de dilatare deoarece expansiunile panelului ii vor rupe in timp  

 
Grosime panel Distanta D1 (mm) Distanta D2 (mm) Distanta A (mm) 

8 Lungimea maxima a panelului 600 20-60 

10 Lungimea maxima a panelului 750 20-80 

12 Lungimea maxima a panelului 900 20-100 

14 Lungimea maxima a panelului 1050 20-120 

 
7.2.2. Separatoare balcoane 
Pot fi folosite paneluri cu grosimea incepand de la 8mm 
Intotdeauna asigurati un punt fix (situat in coltul interior, in partea de jos) 
Toate celelalte puncte de fixare trebuie sa fie puncte mobile 
In cazul in care separatoarele au o latime mare, trrebuie asigurata o substructura, in asa fel incat sa 
poata fi respectate distantele de fixare D1 si D2 
Substructura trebuie sa fie confectionata fie dintr-un material care nu corodeaza, fie dintr-un 
material tratat impotriva coroziunii 

 
 

Grosime panel Distanta D1 (mm) Distanta D2 (mm) Distanta A (mm) 

8 600 600 20-60 

10 750 750 20-80 
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12 900 800 20-100 

14 1050 900 20-120 

8. Intretinere 
Panelurile MEG au nevoie de foarte putina intretinere. 
Pot fi curatate cu un detergent usor, ne-abraziv, dizolvat in apa, cu ajutorul unei carpe moi sau a 
unui burete. Dupa curatare, clatiti cu apa din abundenta. Pentru a evita aparitia ulterioara a 
petelor, uscati panelurile dupa spalare. 
Evitati frecarea excesiva sau folosirea presiunii sau a materialelor abrazive, care pot lasa zgarieturi 
pe fata materialului. 
Curatarea cu presiune este permisa numai cu conditia ca presiunea sa nu depaseasca 100 bari si 
distranta de spreyere sa fie mai mare de 50cm. Utilizarea unei raclete pentru curatarea murdariei 
nu este recomandata. 
Rezistenta si structura « inchisa » a materialului din care sunt confectionate panelurile MEG nu 
permit aderarea la suprafata sau penetrarea miezului placilor de catre substante precum : 
vopseluri, cerneluri, ruj, etc. MEG nu are nevoie de un tratament special anti-graffiti. 
Daca suprafata MEG este acoperita de graffiti, chiar si in mai multe straturi, acesta poate fi 
indepartat prin utilizarea substantelor cu care se in departeaza vopseaua de pe materialele 
plastice, substante care nu afecteaza suprafata. Acest tip de substante se pot comercializa in forma 
de gel, lichid sau spray. Majoritatea substantelor de acest fel pot fi folosite si pentru indepartarea 
murdariei persistente, cum ar fi : grasime, alge, etc. Pentru curatare urmati instructiunile 
producatorului si nu uitati sa clatiti intotdeauna cu apa din abundenta. In aceste cazuri sugeram 
utilizarea produsului GR1, producator 3M. 
In cazul utilizarii oricarei substante de curatare, recomandam testarea acesteia pe o suprafata 
mica, pentru evaluarea rezultatului. 
 
9. Important ! 
Instructiunile de montaj continute de prezentul manual tehnic se bazeaza pe proprietatile Meg 
cunoscute pana in prezent. Tehnicile de prelucrare se bazeaza pe experienta si pe atributele fizice 
ale materialului, informatiile putand fi revizuite sau schimbate in orice moment, fara notificare in 
prealabil. Este responsabilitatea utilizatorului final sa se asigure ca este in posesia ultimei versiuni a 
manualului. 
Deoarece Abet Laminati nu ia parte nici in prelucrarea materialului, nici in montajul acestuia, 
acesta nu poate fi considerat responsabil pentru orice defect sau rezultat nesatisfacator al unuia 
din procesele mentionate. De asemenea, nu poate fi considerat raspunzator nici pentru ranile 
produse accidental, disabilitati minore sau permanente, mortea utilizatorului rezultate in urma 
procesului de prelucrare a materialului sau instalarea acestuia.  
In timpul instalarii MEG, in cazul in care montatorul are orice intrebare legata de metode de 
instalare ale materialului care nu sunt acoperite de prezentul manual, acesta trebuie sa contacteze 
reprezentantul Abet Laminati pentru clarificari si sfaturi aditionale. In caz contrar, Abet Laminati 
este exonerat de raspundere in cazul eventualelor pierderi. 
Regulamentele in constructii locale, care se presupune a fi cunoscute de catre montator, client, 
arhitect, contractor si subcontractor, trebuiesc considerate prioritare si respectate. In cazul in care 
exista contradictii intre legislatia locala si regulile prezentate in manual, clientul, arhitectul, 
montatorul, contractorul sau subcontractorul va trenui sa contacteze reprezentantul Abet Laminati 
pentru sfaturi. 
 
Martie 2015. 


