
Descriere:
Casetele structurale sunt  ca i tabla cutată, materiale cu , ş
greutate proprie redusă şi capacitate portantă ridicată. 
Dimensiunile, modul de prindere şi îmbinare facilitează 
montajul uşor şi rapid, precum şi posibilitatea folosirii unei 
game largi de materiale izolatoare.

Utilizare:
Casetele structurale sunt elemente utilizate în 
proiectarea pereţilor izolaţi pentru clădiri industriale, 
atunci cănd pe lângă cerinţele de design trebuie 
îndeplinite următoarele: deschideri largi, izolare fonică, 
protecţie la foc. 
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Building Materials

Casete structurale
MBS KS 115/600



0,75

0,88

1,00

1,25

9,00

10,56

12,00

15,00

MBS KS 
100/600

Grosime
(mm)

Greutate
2(kg/m )

Cod produs Lungime min.
(mm)

Lungimea max. 
(mm)

Acoperire

13500500
PE 15 µm
PE 25 μm

Caracteristici tehnice:
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Avantaje
-  perete izolant,

-  o finisare metalica perfecta la interior,

-  înlocuieste grinzile usoare, 

-  montaj usor, 

-  rezistenta la foc,

-  costuri de întretinere minime.
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Sectiune

Casetele structurale sunt produse din tabla de otel 
zincat cu proprietatile mecanice ale unui otel 
structural tip S320GD+Z100MB / Z275MB, 
prevopsita pe ambele fete, avand rezistenta la 
coroziune, UV si la conditiile atmosferice.

Specificatii

PE 15 μm culoare /
PE 25 μm culoare

Oțel

Zinc 

Strat pasivare

Primer

Lac epoxi 10 μm
Primer
Strat pasivare

Zinc 

Accesorii
Pentru un montaj usor si de calitate, MBS ofera accesorii de montaj, inclusiv componente de 

sistem (vata minerala bazaltica cu rezistenta sporita la compresiune, membrana PVC, bariera 

de vapori, suruburi autoforante, etc).

Ambalare

Casetele structurale sunt ambalate in pachete asigurate pentru transport, iar dimensiunile 

pachetelor depind de lungimea si adancimea acestora. La ambalare, se introduce o caseta 

structurala in alta, formand seturi de 2 bucati, separate prin intermediul unui bloc de polistiren. 

Dupa dispunerea unui numar suficient de casete structurale, acestea se infasoara intr-o folie si 

se paletizeaza in vederea trasportului si depozitarii.
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