
 
 

 
 

 
 

 
 

Fişă tehnică de produs 

 
 
 

 
Surub autofiletant Aquaroc 

 

 
 

 
 

Descrierea produsului 

 

Suruburi autofiletante din otel 

cu diametrul de 3,8 mm, 

fosfatate, tratate coroziv, se 

folosesc pentru f ixarea placilor 

Aquaroc din ciment cu granule 

de poliestiren si fete armate cu 

f ibra de sticla.   

 

 

Domeniul de utilizare 
 

Suruburile Aquaroc 

autofiletante sunt utilizate in 

principal pentru f ixarea placilor 

Aquaroc din ciment cu granule 

de poliestiren si fete armate cu 

f ibra de sticla, in cadrul 

constructiilor de pereti si 

plafoane la interior.  

 

Suruburile Aquaroc autofiletante 

prezinta o portiune de f ilet cu sens 

inversat si forma capului in 

cruce,pentru montarea simpla si 

f iabila a placilor Aquaroc. 
 

Utilizarea lor este 

recomandata pentru prinderi 

metalice de pana la 0,7 mm 

grosime tabla. 

 
 

Diametru 
 

Surub autofiletant Aquaroc cu 

diametrul 3.8 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material 

 

Surubul autofiletant 3.8 este 

din otel, suprafata fosfatata. 

 

 

 

Dimensiuni 
 

Suruburile Rigidur 3.8 

autofiletante au diverse 

lungimi: 25 sau 41  mm. 

 

 

Specificatii tehnice 

 

Surub autofilentant tip UMN 

(surub special). 

 

Clasa de reactie la foc A1-

incombustibil. 

 

Forma capului:Inecat. 

 
Varf: Ascutit. 

 

Se insurubeaza cu cap de 

surubelnita PH2 (in cruce). 

 
Clasificare EN 

 
 

Surubul autofiletant  Aquaroc este 

realizat  in conformitate cu prevederile 

standardului european: 

EN 14566 

 

 

 
             

                  Depozitare 
 

 

Surubul autofiletant Aquaroc se 
depoziteaza in conditii de mediu 

uscat,  in interior, in spatiu cu 

temperatura constanta si minima 

ventilatie pentru evitarea umiditatii. 

 

 
 
Puteţi solicita informaţii suplimentare: 

   
 

Saint-Gobain Construction Products 

Romania 
Rigips Business Unit 

Sos. Pipera 43, Floreasca Park 

Building/Corp A, Sector 2, Bucuresti 
 

Tel : +40 (21) 207 57 50 

Fax: +40 (21) 207 57 52 
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Informaţiile din această Fişă tehnică de produs au la bază cunoştinţele şi experienţele noastre actuale. Ele constituie doar recomandări generale şi, datorită numărului mare de 
factori ce influenţează aplicarea şi utilizarea produselor noastre, nu îl absolvă pe utilizator de a realiza teste şi încercări proprii. Prin prezenta fişă ne declinăm răspunderea cu privire 
la orice garanţie sau reprezentare expresă sau implicită în legătură cu proprietăţi ale produsului altele decât cele cuprinse în prezenta sau referitoare la utilizarea acestuia în alt scop 
decât cel pentru care a fost conceput. Toate informaţiile sunt puse la dispoziţie cu bună ştiinţă şi credinţă, putând fi însă supuse unor modificări. 
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