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DESCRIERE 

Sistemul complet de acoperiş Wetterbest Click constituie o variantă accesibilă la acoperişul 

din panouri fălţuite în stil tradiţional. 

Panourile Wetterbest Click sunt confecţionate din oţel zincat la cald vopsit în tehnologie 

multistrat, într-o gamă variată de culori şi cu o bună protecţie anticorozivă. 

Wetterbest Click este recomandat pentru învelirea structurilor de acoperişuri cu o pantă de 

min 14⁰. Se poate monta pe majoritatea formelor de acoperiş, indiferent de tipul de proiect: casă 

familiei, casă de vacanţă, clădiri publice,  lucrări de renovare sau construcţii vechi. 

 

 

 

 

Fig. 1 Schiță Wetterbest Click 

 

 

 



 
 

 

 

 

1. PREGĂTIRE 

1.1 Panotaj 

Pentru întocmirea panotajului, pe fiecare versant al acoperişului se vor marca linii 

perpendiculare pe linia determinată de streaşină, linii ce vor corespunde marginilor panourilor de 

Click. Astfel, versanţii vor fi împărţiţi în dreptunghiuri egale cu lăţimea utilă a panoului Click, 

rezultând numărul de panouri. La acoperirea suprafeţelor acoperişului se vor folosi panouri Click cu 

lungime de 6000 mm.  

 

2.2 Structura suport 

Sistemul de învelitoare Wetterbest Click se poate monta direct pe o structură de acoperiş cu 

suport compact (astereală) cât şi pe reţea ventilată (şipci verticale, dispuse pe direcţia căpriorilor şi 

şipci orizontale care constituie suportul pentru panouri). Unghiul de înclinaţie al acoperişului trebuie 

să fie de cel puţin 14⁰. În cazul montajului pe reţea ventilată, distanţa între şipcile orizontale nu va fi 

mai mare de 300 mm.  

2.3 Recomandari montaj 

La lucrările de montaj ale învelitorii Wetterbest Click se vor folosi scule pentru tinichigerie. 

Se interzice debitarea elementelor componente cu polizorul unghiular. La fixarea panourilor se 

folosesc şuruburile forante cu cap plat. Pentru fixarea elementelor de închidere se folosesc şuruburi 

forante cu garnitură EPDM. Pentru obţinerea unui aspect estetic plăcut, se recomandă ca panourile 

Click din zona extremităţilor versanţilor, să fie egale din punct de vedere al lăţimii. 

 

  



 
 

 

2. MONTAJ 

3.1 Elemente tinichigerie 

La configurarea sistemului de invelitoare Wetterbest Click, se vor folosi elemente de 

tinichigerie pentru inchiderea acoperisului, pentru conectivitatea panourilor intre ele si cu structuri 

aflate la nivelul acoperisului (lucarne, pereti, cosuri), etc. 

          

        Șorț streașină                   Șorț fronton                   Coamă                       Semicoamă 

           

      Dolie                             Racord lateral          Șorț rupere pantă int.      Șorț rupere pantă ext. 

 

Șorț agățare                      Șorț suport închideri 

 

3.2Montaj streasina 

Se va monta şorţul de streaşină pe marginea acoperişului astfel încât picurătorul acestuia să 

conducă apa în jgheab. Folia anticondens se va fixa peste şorţul de streaşină. 

                                                                 

3.3Montajul panourilor Wetterbest Click  



 
 

 

Panourile se vor monta perpendicular pe linia de streaşină. Funcţie de particularităţile de la 

faţa locului, montajul se poate efectua începând fie din dreapta versantului, fie din stânga acestuia.  

 

 

În cazul acoperişurilor cu lungimi de apă mai mari de 6000 mm, panourile se vor suprapune 

evitându-se îmbinarea acestora pe aceeaşi linie. Pentru îmbinarea transversală între două panouri se 

va folosi şorţul de agăţare şi banda butilică pentru etanşarea zonei de fixare a acestuia pe panouri. 

 

 

3.4 Exemplificare montaj dolie & lucarnă 



 
 

 

               

               

 

                                 

3.5 Exemplificare montaj coama & rupere pantă 

     

Elementul de coamă se va monta cu ajutorul şorţului suport. Acesta se va fixa între falţurile 

panourilor Click, cu şuruburi forante cu garniture EPDM şi bandă butilică. 

 



 
 

 

                                 

În zona de rupere pantă, pe planul inferior al acoperişului se va monta şorţul suport, acesta 

fixându-se ca şi în cazul zonei de coamă. La partea superioară racordul cu panourile Click se va face 

cu ajutorul sorțului de agățare. 

      

 

Pe sistemul de învelitoare Wetterbest Click se pot monta diverse echipamente şi accesorii, 

ferestre de mansardă, sisteme de ventilaţie, panouri solare, sisteme parazăpadă şi acces. 

Învelitoarea Wetterbest Click nu necesită lucrări speciale de întreţinere. Se recomandă o 

verificare a funcţionalităţii şi aspectului vizual, după trecerea unui ciclu complet de anotimpuri. În 

zonele acoperişului cu rol de colectare a apei (dolii, jgheaburi), se vor face lucrări de curăţire 

periodică a frunzelor, depunerilor de orice altă natură. În cazul în care, există deteriorări locale ale 

stratului de vopsea, acestea vor fi tratate cu vopsea de retuş. 

 


