
 

  

LUCRĂRI PERFECTE 

ÎN ORICE SITUAȚIE 



 BERNER | ETANȘAREA ACOPERIȘURILOR ÎN PANTĂ 

 

  
PREZENTAREA APLICAȚIEI 

Etanșarea exterioară a acoperișurilor în pantă este una dintre provocările majore în lucrările de dulgherie și 

tâmplărie. Aceasta include atât repararea acoperișului vechi, cât și etanșarea clădirilor noi. Este o responsabilitate 

mare, deoarece o lucrare de etanșare eficientă previne infiltrarea apei și pierderile de căldură și vă veți ajuta clienții 

să evite costurile mari pentru reparații în interiorul caselor lor. 

 

De aceea am creat un portofoliu personalizat de produse pe care vă puteți baza, atent alese, astfel încât să 

puteți rezolva problemele ridicate de etanșarea a acoperișului. Cu acest sortiment de substanțe chimice, consuma-

bile, articole de protecție împotriva căderii și unelte manuale, vă oferim soluții practice cu un standard de înaltă 

calitate și ușor de utilizat. Toate acestea pentru a vă menține afacerea în mișcare și a vă sprijini procesele într-un 

mod flexibil și eficace. 

IZOLAȚIA 

ECHIPAMENTUL 



 

 

  

MATERIAL DE ETANȘARE 

PENTRU ORICE CONDIȚII 
ATMOSFERICE 

► Ideal pentru reparații de urgență  
► Dezvoltat pentru aplicarea în 

condiții de ploaie, îngheț și zăpadă 
► Etanșare puternică a golurilor, 

ranforsată cu fibre 

      750 ml 
      Art.-Nr. 419780 
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Lucrările de reparații la un acoperiș în pantă presupun o combinație de sarcini și materiale diferite. Realizați reparații de bază la 

structura deteriorată din cauza daunelor fizice sau cauzate de apă și evitați infiltrațiile prin umplerea fisurilor. Asigurați-vă că sunteți foarte bine 

pregătiți pentru toate variabilele și provocările zilnice cu ajutorul produselor compatibile Berner pentru tăiere, fixare și etanșare. 

1  REPARAȚII 

► Tăieturi precise, perfecte  

► Dinți înclinați alternativ, cu șlefuire dreapta-stânga 

► Geometrie optimizată a dinților 

► UA: 1 buc. 

         230 x 2,6 x 30 mm  

         Art.-Nr. 200180 

         Sunt disponibile și alte dimensiuni! 

Pânză de fierăstrău circular  

  

Fierăstrău reciproc cu acumulator 

BACRS-1, 18 V, 5.0 Ah 

► Mecanismul de oscilație brevetat prelungește 

durata de viață a uneltei 

► Suportul pentru schimbarea rapidă, fără alte scule, a 

pânzei permite o schimbare eficientă și rapidă a acesteia 

► Parte din gama cu platformă cu acumulator de 18 V 

         Art.-Nr. 241996 

          

TĂIEREA 

Pânză de fierăstrău reciproc Premium 

 

► Tăiere grosieră, rapidă în lemn, metal, 

metal cu cuie, metale neferoase, aluminiu, 

fibră de sticlă 

► Tăiere dreaptă și curbă 

         Bi-metal 2,2 – 4 / 200 mm  

         Art.-Nr. 372411 

         Sunt disponibile și alte dimensiuni! 

Set ferăstrău manual  

► Schimbare rapidă a lamei cu simpla apăsare a unui buton 

► Lame flexibile care asigură o tăiere curată 

► Mâner din plastic ABS puternic cu un strat de cauciuc moale 

5 ferăstraie într-un singur mâner 

          

         Art.-Nr. 004813 

          



 

 

 

      

Șurub lemn, TX, oțel, zincat 

Șurubelniță de impact cu acumulator BACIS-1 

¼", 18 V, 5.0 Ah, Litiu-Ion, 180 Nm, Bera-Clic 

 

Șurub PAL 

Suport de biți magnetic 1/4 " 

Șurub pentru lemn 

► Cap cu șaibă pentru sarcini mai mari (decât 

versiunea cu cap înfundat) 

► „TĂIAT” la vârful șurubului pentru înșurubări 

aproape de margine 

► Fixare optimă în substraturile din lemn 

asigurată de lungimea extinsă a filetului și de 

flancurile puternice 

► Maxim de siguranță și calitate ridicată a 

produsului datorită ETA-12/0280 

► Poziționare rapidă și stabilă datorită unghiului 

redus al vârfului, avantajoasă în special pentru 

înșurubarea cu o singură mână 

► Prindere și înșurubare mai rapide 

► Reducere a fisurării și așchierii lemnului (mai 

ales la înșurubările aproape de margine) 

► Cea mai mare transmisie de putere 

► Alternativă de economisire a timpului și a 

costurilor la conexiunile tradiționale sau la 

conectorii din lemn, cum ar fi suporturi de grindă 

► Conexiuni invizibile, rezistență ridicată la foc, fără 

punți termice 

          

► Magnet permanent pentru 

fixare fermă a bitului 

► Transmiterea optimă a cuplului 

► Potrivit pentru aplicare 

manuală și pe mașină 

         Art.-Nr. 051730 

          

► Înșurubare ușoară, cu mai puțin 

efort 

► Mașina de găurit cu percuție 

compactă măsoară 140 mm în 

lungime, ceea ce o face ideală 

pentru lucrul în spații restrânse 

► Parte din gama cu platformă cu 

acumulator de 18 V de la Berner 

         Art.-Nr. 241993  

 

          

 

FIXAREA 

Ø 8,0 x 120 mm TX40  

Art.-Nr. 129245 

Sunt disponibile și alte dimensiuni! 

 

Filet parțial: 

Ø 6,0 x 120 mm TX30  

Art.-Nr. 410013 

Sunt disponibile și alte dimensiuni! 

 

Disponibil cu filet parțial și complet 

 

► Vârf de găurire pentru distanțe mici față de 

margine 

► Sarcină mare datorită filetului complet 

simetric 

► Acoperirea din plastic permite înșurubarea 

ușoară și reduce momentul de torsiune la 

înșurubare 

Ø 8,0 x 160 mm TX40  

Art.-Nr. 188948 

Sunt disponibile și alte dimensiuni! 

 

Șurub KonstruX VG cu vârf forant, 

cap cilindric 

Ø 8,0 x 245 mm TX40  

Art.-Nr. 409213 

Sunt disponibile și alte dimensiuni! 
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Șurub de tinichigerie DIN 7995 

Cap înfundat cu șaibă 

 

Burghiu piatră dură EXTREMEcut Plus 1/4"  Șurubelniță cu acumulator BACSDB-1 18 V, 

4,0 Ah  

► Tijă hexagonală de 1/4": adaptabilă la orice 

șurubelniță și mașină de găurit standard 

► Schimbare rapidă, fără a deschide mandrina 

► Profiluri active spiralate rectificate cu precizie 

► Vârf rectificat din carburi, de precizie, cu sudură 

de înaltă performanță 

► Performanță înaltă: motorul 

fără perii generează până la 

55 Nm 

► Calitate durabilă: mandrină 

metal, 13 mm, pentru 

aplicații în materiale dure 

► Design compact: cap scurt, 

pentru spații restrânse 

         Art.-Nr. 409010 

          

 

► Rezistență mare la coroziune 

► Oțel inoxidabil A2 de înaltă calitate 

► Montare rapidă și rezistentă la intemperii 

► Șurub pregătit pentru fixare, pre-asamblat, cu 

șaibă de etanșare din EPDM rezistentă la apă 

          

2 | FIXAREA CADRULUI PE ȘANTIER  

BERNER | ETANȘAREA ACOPERIȘURILOR ÎN PANTĂ 

Ø 5,0 x 39/100 mm   

Art.-Nr. 214948 

Sunt disponibile și alte dimensiuni! 

 

A2 simplu 

Art.-Nr. 165755 

Sunt disponibile și 

alte dimensiuni! 

 

Ø 4,5 x 60 mm TX20  

Placat cu cupru 

Art.-Nr. 165765 

Sunt disponibile și 

alte dimensiuni! 

 



 

  

Spray UNIseal  Bandă din cauciuc butilic și aluminiu 

► Agent de etanșare și adeziv universal 

► Testat pentru etanșarea și lipirea pe 

fațadă 

► Pentru toate tipurile de îmbinări 

supuse stresului mecanic puternic și 

mișcării 

          

 

► Ideal pentru reparații rapide 

► Utilizare universală pe numeroase 

materiale 

► Protejează împotriva deteriorărilor 

cauzate de apă 

► Prindere SDS-plus 

► UA: 1 buc.  

         Art.-Nr. 411618     

          

UMPLEREA / REPARAREA GOLURILOR 

► Lipire și etanșare fiabile 

► Rezistență mare la raze UV, intemperii și apă 

► Bandă adezivă din cauciuc butilic rezistent la rupere 

50 mm x 10 m   

Art.-Nr. 005301 

 

Mortar umplere/reparații beton 

2K POWER 

Material de etanșare pentru bitum 

Spumă universală Bernerfix 

290 ml - gri   

Art.-Nr. 373024 

Sunt disponibile și  

alte culori! 

 

► Coeficient mare de izolare, termică și 

acustică 

► Stabilitate perfectă, fără contracție 

sau dilatare ulterioară  

► Aderență excelentă pe aproape 

toate suprafețele 

          

750 ml - gri   

Art.-Nr. 372459 

 

► Mortar pentru umplere și 

reparații puternic pentru beton 

și toate tipurile de piatră 

► Manevrare ușoară cu sistemul 

de 2 componente în pungi din 

folie utilizabil în pistolul 

standard cu cartuș de silicon 

► Timp scurt de întărire 

          

300 ml  

Art.-Nr. 411472 

 

► Aderență excelentă pe benzile 

de bitum 

► Rezistent la îmbătrânire și 

intemperii 

► Nu este coroziv 

          
310 ml - negru   

Art.-Nr. 044200 
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Silicon Oxim Plus Premium fără Meko 

Agent de etanşare acrilic 12,5 Premium Etanșant Allweather 

► Ideal pentru reparații de 

urgență 

► Dezvoltat pentru aplicarea în 

condiții de ploaie, îngheț și 

zăpadă 

► Etanșare puternică a golurilor, 

ranforsată cu fibre 

BERNER | ETANȘAREA ACOPERIȘURILOR ÎN PANTĂ 

2  ETANȘARE 

Nu există un acoperiș înclinat standard. Ferestrele, coșurile de fum, orificiile de ventilație, crestele și multe alte zone trebuie sigilate. 

Pentru acestea trebuie să fiți pregătit cu produse potrivite pentru diferite materiale și suprafețe. Aceste produse trebuie să fie rezistente la 

intemperii, impermeabile și ușor de utilizat fără a pierde timp. 

ETANȘAREA LA EXTERIOR 

750 ml  

Art.-Nr. 419780 

 

► Pentru îmbinări acrilice interioare și 

exterioare cu deplasare maximă de 

12,5%. 

► Rezistență ridicată la raze UV 

► Pe majoritatea suprafețelor poroase ale 

clădirilor, nu este coroziv pentru metale 

             

310 ml - alb   

Art.-Nr. 372775 

Sunt disponibile și  

alte culori! 

 

► Agent de etanșare de lungă durată 

pentru îmbinări 

► Aderență excelentă la majoritatea 

materialelor 

► Culoare stabilă a materialului datorită 

rezistenței ridicate la razele UV 

             
310 ml - alb   

Art.-Nr. 411114 

Sunt disponibile și  

alte culori! 

 

Silicon alkoxy Plus Premium 

310 ml - transparent   

Art.-Nr. 371987 

Sunt disponibile și  

alte culori! 

 

► Agent de etanșare de lungă durată 

pentru îmbinări 

► Aderență excelentă la majoritatea 

materialelor 

► Culoare stabilă a materialului datorită 

rezistenței ridicate la razele UV 

             



 

    

Etanșant All-weather Pistol pentru cartușe 12:1 

Agent de netezire 

► Se poate vopsi cu 

majoritatea vopselelor 

► Rezistent la raze UV 

► Nu conține silicon 

300 ml - transparent   

Art.-Nr. 137370 

 

► Cu cârlig de scară 

► Sistem anti-picurare 

► Corp rotativ             

          Art.-Nr. 332191 

 

 

Ciment rapid  

1 l    

Art.-Nr. 059577 

 

15 kg   

Art.-Nr. 248676 

 

► Compus pentru netezirea 

îmbinărilor de etanşare 

aplicate recent 

► Pentru toate tipurile de 

agenţi de etanşare din 

silicon 

► Nu conţine solvenţi 

             

          

► Mortarul pe bază de 

ciment este gata de 

aplicare 

► Fixare rapidă, întărire 

rapidă 

► Prin amestecarea cu nisip, 

se poate utiliza ca mortar 

de reparații             
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Bandă de etanșare exterior-interior 

 

► Folie rezistentă la UV și la intemperii, pentru uz 

interior și exterior 

► Ideală pentru diferite suprafețe 

► Folie specială de PE, ranforsată 

Bandă adezivă de conectare EC1 Plus  

Bandă adezivă de etanșare 

Capse, tip B‑V PF 

 

                             Art. 102250                                                       Art. 114671                                        Art. 405738                                         

VEȚI AVEA NEVOIE, DE ASEMENEA, DE ... 

60 x 25 mm          

Art.-Nr. 399292 

 

Unde se poate folosi? 

 
La interior 

La exterior 

 

 

► Pentru tot felul de penetrări la interior, datorita 

flexibilității ridicate 

► Compensează mișcările structurale 

► Adecvată pentru etanșarea materialelor în amestec          

 60 x 25 mm          

Art.-Nr. 363630 

 

Unde se poate folosi? 

 

La interior 

 

► Banda de hârtie kraft hidrofugă este ideală pentru 

suprapuneri lungi și etanșarea îmbinărilor 

► Deosebit de adecvată pentru toate tipurile de lemn și 

plăci din fibre 

 

► Permite o difuzie ridicată 

► Rezistență mare la pătrunderea apei 

► Clasificare USB-A/UDB-A conform fișei 

tehnice a produsului ZVDH          

60 x 40 mm          

Art.-Nr. 154315 

 

Unde se poate folosi? 

 

La interior 

Bandă adezivă de etanșare 

1,5 x 50 m             

Art.-Nr. 363624 

 

Cutter trapezoidal de 

siguranță cu magazie 
Capse, tip B‑V PF 
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COMPONENTELE SISTEMULUI 

Ancorare 

BERNER | ETANȘAREA ACOPERIȘURILOR ÎN PANTĂ 

3  ECHIPAMENT 

Munca la înălțime face parte din viața dvs. de zi cu zi? În fiecare an, se produc numeroase accidente din cauza 
securității necorespunzătoare în timpul lucrului la înălțime. Indiferent de tipul lucrării vă oferim un sistem complet de 
protecție împotriva căderilor, pentru a fi echipați corespunzător. 

În cazul muncii la înălțime, există riscul de cădere, este reglementat prin lege că angajatorul trebuie să ia masuri 
de precauție în zonă și de protecție împotriva căderii. În cazul în care riscul de cădere nu poate fi eliminat cu ajutorul 
echipamentului de protecție colectivă, se utilizează echipamente de protecție personală (EPP) sub forma unui ham de 
siguranță și a diverselor accesorii. 

Ham Opritoare de cădere 

Echipamentul de protecție 
împotriva căderilor este 
atașat de ancorare. 
Acesta trebuie să aibă 
o rezistență minimă de 
12 kN. Opritorul de cădere 
trebuie poziționat astfel 
încât căderea liberă să 
fie menținută la un nivel 
minim. 

Hamul se poartă pe 
corpul utilizatorului. Îl 
oprește pe acesta din urmă 
în caz de cădere. În 
funcție de timpul de 
purtare sau locul de 
utilizare/aplicare, sunt 
disponibile diferite 
versiuni. 

Un opritor de cădere 
trebuie ales în funcție 
de mișcare. Pentru 
lucrări exclusiv verticale, 
recomandăm un opritor 
de cădere pe linie de 
ancorare. 



 

  

Bandă ancorare 

Ham de siguranță Top 

 

Opritor de cădere cu alunecare 

Geantă pentru depozitarea echipamentelor 

de protecție împotriva căderilor  

 
 

► Benzi pentru 

coapse și 

centură pentru 

talie ajustabile 

► Bandă de ședere 

poziționată ideal 

pentru confort 

extins.  

         Art.-Nr. 243324  

    

 

► Curea rotundă realizată din bandă de poliester de 

mare rezistență, deosebit de solidă, de 20 mm 

► Poate fi combinată individual 
  

 

► Utilizare ușoară, închidere și deschidere 

simple 

► Blocare automată printr-un sistem dublu 

de securitate 

► Flexibilitate – Funcționează pe o linie de 

► ancorare cu Ø 14 mm – 16 mm 

 

► Depozitare ușoară și 

curată a tuturor 

articolelor de protecție 

împotriva căderii 

► Rucsac cilindric cu o bună 

funcționalitate 
 

10 m                      

Art.-Nr. 185203 

 

41 l                        

Art.-Nr. 201003 

 

MENȚIUNI LEGALE 

Starea perfectă a echipamentului de protecție personală trebuie verificată periodic de către 
o persoană autorizată. Această testare trebuie efectuată cel puțin o dată la 12 luni sau, după caz, în 
conformitate cu condițiile de utilizare și de funcționare. 
 

Utilizatorii sunt obligați să verifice starea corespunzătoare a echipamentului lor personal de 
protecție înainte de fiecare utilizare, prin inspectare vizuală. 
 

Angajatorul este obligat să instruiască, cu exerciții, utilizatorii cu privire la utilizarea în 
condiții de siguranță a EPP împotriva căderilor. Instruirea trebuie efectuată înainte de prima 
utilizare și ulterior după nevoi, dar cel puțin o dată pe an. 

1,5 m                      

Art.-Nr. 185156 
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  Cască de siguranță alpinist 

 

► Reglare variabilă și 

ușoară a dimensiunii 

► Posibilități bune de 

combinare cu 

apărătorile pentru 

urechi și suporturile 

pentru viziere 

► Climat de purtare 

perfect datorat 

orificiilor de ventilație         

 

 

► Design foarte elegant, ușor și modern 

► Potrivire perfectă și confort ridicat la purtare 

► Acoperire de protecție de înaltă calitate contra 

zgârierii și a radiațiilor UV          

 

► Înveliș din latex natural de 

înaltă calitate, cu dos 

deschis pentru o bună 

aerisire 

► Mănușă pentru utilizare 

universală, cu rezistență 

mecanică bună, aderență 

excelentă în aplicații uscate 

și umede 

Alb   

Art.-Nr. 215017 

Sunt disponibile și alte culori! 

 

Ochelari de protecție „Cool-Man” 

 

Art.-Nr. 169130 

Sunt disponibile și alte culori! 

 

Mănuși mecanici cu acoperire latex Siguranță scule 

Scară combinată din 3 părți Clichet pentru construcția 

de schele 19/22 Special 

Mărimea 10   

Art.-Nr. 040877 

Sunt disponibile și alte dimensiuni! 

 

 

► Cordon elastic 

► Dotat cu o carabină 

ușoară pentru atașarea 

pe centura/hamul 

utilizatorului          

 

 
Art.-Nr. 185160 

 

 

► Adaptată pentru utilizarea 

profesională 

► Foarte sigură 

► Confort de nivel superior al 

utilizatorului 

► Se poate utiliza ca scară cu 

auto-stabilizare, chiar și pe 

trepte, și ca scară triplă cu 

suport de perete 

 

► Oțel forjat special 

► Ciocanul poate înșuruba 

sau slăbi conexiunile cu 

ușurință și rapid 

► Cuiul de fier este utilizat 

pentru a scoate cuie și 

pentru lucrări mici 

pentru răngi          

3 x 8 m 

Art.-Nr. 368902 

Sunt disponibile și alte dimensiuni! 

 

Art.-Nr. 216314 
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 Instrumentul care vă lipsea: 

noua aplicație Berner 

DESCARCĂ ACUM! 

De ce ar trebui să descărcați aplicația Berner?  

Pentru că niciodată nu a fost mai ușoară, mai rapidă și mai eficientă comandarea 

produselor pentru industrie, construcții și industria auto... 

... și mult mai mult! 

www.berner.com.ro 

Albert Berner s.r.l. 
RO-310315 
Vrancei Nr. 51-55 
Arad 
www.berner.com.ro 

Acces rapid la toate 

funcțiile 

Scanați direct produsele, 

comandați imediat sau 

primiți informații despre 

produse și fișe tehnice 

Repetați comenzi 

complete din istoric 

comenzi 

Găsiți rapid produse cu 

funcția de căutare 

îmbunătățită 

Experimentați aplicația 

este foarte ușor de 

utilizat 

DESCĂRCAȚI 

APLICAȚIA BERNER! 


