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Produsul    
Şindrila Villacolor este un material de învelitoare de dimensiune mică având în  
componenţă un bitum special, şi o inserţie de împâslitură fibră de sticlă inputrescibilă de 100 
g/mp. 
Procesul de fabricaţie şi autocontrolul sunt certificate conform E
 ISO 9001. 

 
Caracteristici  

Şindrila Villacolor este un material de închidere flexibilă cu o grosime de 2,7 mm.Pe partea 
superioară banda elastică autoadezivă garantează o lipire bună între elementele de şindrilă.    
 

Domenii de utilizare  
Şindrila Villacolor se utilizează ca învelitoare la acoperişuri cu pante de 18-85˚. 

 
Aplicarea   

Realizarea învelitorilor cu şindrila Villacolor nu necesită accesorii speciale. Elementele de 
margini, coamele se pot realiza din şindrilă prin tăierea la forma dorită. Cele două margini ale 
şindrilei sunt concepute în aşa fel încât să uşureze montajul. Elementele de şindrilă se fixează 
de astereală cu ajutorul cuielor anticorozive. În ajutorul unei fixări suplimentare vine banda 
adezivă de pe partea superioară a şindrilei. Pentru a 
preveni lipirea şindrilelor înpachetate între ele, pe partea inferioara există o bandă din folie 
care la montare nu se înlătură in mod obligatoriu. 

 
Prescripţiile de punere în operă privitoare la şindrilele Villacolor trebuiesc respecteta cu 
stricteţe. 
 

   
 

 
Forme Dreptunghiular Coadă de castor Trapezoidal 

Grosime                    mm 2.7 2.7 2.7 

Greutate/acoperiş kg/m² 7.9 7.9 6.7 

Tip inserţie împâsl. f. sticlă împâsl. f. sticlă împâsl.f. sticlă 

Flexibilitate la rece +5 ˚C +5 ˚C +5 ˚C 
Stabilitate termică +80 ˚C +80 ˚C +80 ˚C 
Greutate/pachet            kg 27 26 21 
Lungime                     cm 100 100 100 
Lăţime                       cm 33 33 33 
Suprafaţa superioară ardezie ardezie ardezie 
Suprafaţa inferioară cvarţ-folie cvarţ-folie cvarţ-folie 
Înpachetare 24 buc/pachet 

≈ 3.43 m² 
de  acoperiş 

24 buc/pachet 
≈ 3.43 m² 

de  acoperiş 

24 buc/pachet 
≈ 3.14 m² 

de acoperiş 
 
Prescripţii de depozitare 

Se va evita aşezarea paleţilor una peste alta ! 
     Se va evita expunerea directă a şindrilelor la soare şi la căldura excesivă !            
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Caracteristici tehnice 

Şindrila VILLACOLOR 


