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INSTRUCłIUNI DE DEPOZITARE, MANIPULARE ŞI ÎNTREłINERE 
PANOURI DE STICLĂ   

    
I. DEPOZITARE 
 
Buna păstrare a panourilor de sticlă depinde foarte mult de condiŃiile de depozitate.  
În cazul în care nu se montează imediat, acestea se vor depozita în loc uscat, acoperit, bine 
ventilat, protejat de intemperii şi încălzit pe timp de iarnă la o temperatură de minim 10º C, ca să se 
asigure evitarea degradării în cazul următoarelor riscuri: 
 

▪ chimice:” irizare” datorită umidităŃii având ca origine: 
- ploaia (căderea de apă direct pe geamurile stivuite); 
- condensul (prin variaŃia gradului higrometic al aerului, legată de variaŃiile de 

temperatură); 
▪ mecanice: zgâriere, spargere. 

 
Depozitarea panourilor de sticlă  pe rastele, se va face cu o înclinare de 6%, faŃă de planul vertical. 
Între panouri, pentru protecŃie, se fixează material de protecŃie flexibil (distanŃier din plută sau 
neopren) în bună stare, fără corpuri străine. Fiecare panou trebuie să fie paralel cu suprafaŃa de 
sprijin. 
SpaŃiul dintre rastelele de depozitare trebuie să fie suficient de mare pentru a permite libera 
circulaŃie, fără niciun risc de zgâriere sau lovire. 
Pentru a nu provoca accidente datorate spargerilor accidentale a produselor din sticlă, se va 
înconjura zona de depozitare cu panglici de avertizare. 
 
AtenŃie!  
La depozitarea vitrajelor izolante se va asigura protecŃia acestora contra variaŃiilor mari de 
temperatură. O diferenŃă de temperatură la un vitraj, între două zone apropiate, mai mare de 30º C, 
poate provoca spargeri denumite în mod comun spargeri datorate socului termic. 
Riscul de soc termic apare cel mai frecvent la geamul stratificat tăiat, deoarece o diferenŃă de 
temperatură pe suprafaŃa aceluiaşi panou de sticlă duce la apariŃia unor tensiuni de origine termică, 
ce poate provoca spargerea acestuia. 
 
Atentie! 
Este interzisă depozitarea panourilor de sticlă: 

▪ pe orizontală sau în contact cu părŃi metalice, beton, pardoseli, obiecte dure care pot sparge, 
zgâria sau ciobi sticla; 

▪ în apropierea unor agenŃi corozivi cum sunt: cimentul, betonul proaspăt sau tencuielile; 
▪ în apropierea unor activităŃi cum ar fi vopsire, lucrări în metal, şlefuire. 
 

II. MANIPULAREA  
 

▪ se executa cu atenŃie, în poziŃie verticală, bucata cu bucată, manual sau cu ajutorul  
ventuzelor. Pentru manipularea manuală se folosesc mănuşi curate, cât mai uscate, iar în 
cazul utilizării ventuzelor acestea trebuie să fie curate, fără urme de murdărie (ulei, silicon, 
praf, etc.); 



 
 

                                                                                                  

▪ la aşezarea pe rastel sau punerea în operă, se vor evita şocurile, deoarece acestea afectează 
muchiile panourilor de sticlă, provocând apariŃia de fisuri/spargeri; 

▪ este interzisă manipularea prin tragere, împingere sau târâre, deoarece se pot produce 
zgârieturi sau alte deteriorări ale panourilor de sticlă. 

▪ este interzisă manipularea bruscă a panourilor de sticlă securizată pentru a evita spargerea 
panoului sau desprinderea unei fâşii ascuŃite din margini. 

 
Atentie! 

▪ este interzisă punerea în operă a panourilor de sticlă fără să se respecte standardele de 
referinŃă sau alte documente ce fac referire la  legislaŃia în vigoare; 

▪ în cazul utilizării la montajul vitrajelor izolante a materialelor volatile, se verifică 
compatibilitatea acestora cu materialele de etanşare utilizate. 

 
III. INSTRUCłIUNI DE ÎNTREłINERE  
 
AcŃiunea de curăŃare se va începe întotdeauna prin udarea suprafeŃei sticlei cu apă curată şi soluŃie 
de săpun pentru a înmuia depunerile (praf, moloz). 
Pentru curăŃare folosiŃi: 

▪ soluŃii de curăŃat non abrazive, destinate curăŃării sticlei; 
▪ unelte cu muchii de cauciuc. Nu se vor utiliza lame metalice, cuŃite sau orice unealtă tăioasă 
pentru îndepărtarea impurităŃilor deoarece acestea pot cauza zgârieturi care evolueaza în 
timp; 

▪ doar materiale de şters moi (bureŃi curaŃi, cârpă moale, piele, hârtie moale).  
 

IV. GESTIONAREA  DEŞEURILOR 
 
Deşeurile rezultate din spargerile accidentale în timpul manipulării, depozitării, punerii în operă a 
panourilor de sticlă se vor colecta şi depozita selectiv şi vor fi predate către firmele valorificatoare. 


