
Şurubururi Hydropanel
şuruburi autoperforante şi autofiletante

DESCRIERE:
Şuruburile Hydropanel sunt potrivite pentru fixarea plăcilor de 
fibrociment de structura metalică.
Acestea pot fi autoperforante sau autofiletante.

Material Aliaj oţel galvanizat

Diametru 3.9 / 4.2

Suport oţel - 
grosime

2 mm

Forţa de extracţie Max 1.4 kN

Rezistenţa la 
tracţiune

Max 8.8 kN

Rezistenţa la 
rupere / forfecare

Max 10.5 kN

Protecţie la 
coroziune

C4 cf. ISO 12944-2

Clasa de reacţie 
la foc

A1 cf. EN13501

COD SAP, 
dimensiune, 
ambalare

4053601 3.9 x 32 500 buc / cutie

4053604 4.2 x 30 200 buc / cutie

4053605 4.2 x 40 200 buc / cutie

PERFORMANŢE DOMENII DE UTILIZARE

▶ şuruburile Hydropanel pot fi folosite pentru 
compartimentări, tavane sau pardoseli; în încăperi 
uscate sau cu umiditate crescută, de asemenea în 
zonelele claselor 1 şi 2 conform EN 1995-1-1

▶ plăcile din fibrociment se fixează pe structura 
metalică cu ajutorul şuruburilor Hydropanel, cu o 
distanţă maximă între acestea de 300 mm. 
Distanţa minimă între marginea plăcii şi şurub va 
fi de 15 mm. - Se va consulta şi fişa de instalare a 
plăcilor din fibrociment -

▶ pentru înşurubarea acestora se va folosi capul 
Philips PH2

▶ şuruburile Hydropanel sunt prevăzute la capăt cu 
două "aripi", după perforarea plăcilor acestea se vor 
rupe automat la prinderea în structura metalica şi 
nu este necesară o pregăurire a sistemului de placă 
şi structură.

Grosime structură 
metalică

Hydropanel
3.9 x 32 4.2 x 30 4.2 x 40

Placare  
simplă

0.6 - 0.9 mm V

0.9 - 2 mm V

Placare 
dublă

0.6 - 0.9 mm V V

0.9 -2 mm V

Şurub autoperforant
cod 4053604
cod 4053605

Şurub autofiletant
cod 4053601



Alegerea șuruburilor pentru fixarea plăcilor din fibrociment se face în funcţie de numărul de plăci necesare și 
recomandate de producător pentru fiecare tip de sistem, astfel încât să depășească cu minim 1 cm intradosul structurii 
metalice.

Distanţele dintre șuruburi pentru fixarea plăcilor din fibrociment în cazul:
▶ Placare dublă - pentru prima placare distanţa de fixare între axele șuruburilor este de 60 cm, iar pentru a doua placare 

de maxim 30 cm.
▶ Placare simplă - distanţa de fixare între axele șuruburilor este de maxim 30 cm.

Șuruburile Hydropanel nu sunt clasificate în categoria produselor cu grad de periculozitate. 
La montajul şuruburilor în plăcile din fibrociment se recomandă ca montatorul să utilizeze la fixarea plăcilor, mască, 
mănuși și ochelari de protecţie.

INSTRUCŢIUNI PENTRU DEPOZITARE, MANEVRARE ŞI INSTALARE

MĂSURI DE PROTECŢIE:

Clasa de reacţie la foc: A1

Clasa de protecţie la coroziune: C4
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