
Fațade din lemn - Instalare 

 

O instalare corespunzătoare a fațadei din lemn va determina durabilitatea acesteia precum 

și estetica clădirii și a vecinătăților. De aceea, înainte de montare, este recomandat să se 

consulte principiile de bază formulate de producătorii elementelor de fațade care au o vastă 

experiență. 

Depozitare 

Lamelele pentru fațade trebuie depozitate in spații acoperite și ventilate. 

 

Construcția suportului 

Pentru realizarea structurii-suport pe care se vor monta lambriurile pentru fațadă, se 

folosesc șipci cu secțiunea de aproximativ 30x30 mm, executate din același material ca și 

lambriurile și având aceeași umiditate. 

 

  

 

Șipcile se montează perpendicular pe direcția pe care vor fi montate lambriurile (dacă 

lambriurile vor fi instalate vertical, șipcile pentru suport se montează orizontal și viceversa). 

Dacă în construcția ansamblului fațadei se folosesc și grinzi (din diverse motive, de ex. în 

cazul termoizolațiilor), atunci este nevoie și de contra-șipci prinse de asemenea 

perpendicular pe direcția lambriurilor. 

 

A – perete 

B – grindă din lemn cu grosimea egală cu cea a izolației termice 



C – izolație termică 

D – folie 

E – contra-șipcă 

F – lambriu 

Șipcile sunt realizate pentru a suporta greutatea lambriurilor de fațadă și eforturile generate 

de vânt și de lemnul care își modifică dimensiunile. De aceea o structură solidă și o instalare 

corectă sunt foarte importante. 

 

Distanța dintre șipcile pentru suport nu trebuie să fie mai mare de 60 cm. Între lambriuri și 

perete se va păstra o distanță de minim 20 mm care va asigura circulația aerului în spatele 

lamelelor fațadei și va permite uscarea corespunzătoare a acestora. Acest spațiu constituie 

de asemenea o bună izolare termică a clădirii. În partea de sus și de jos a fațadei trebuie 

asigurate spații (sau găuri) de aerisire. 

 

Materiale pentru montaj (șuruburi) 

Pentru prinderea șipcilor de perete și a lambriurilor de șipci se folosesc șuruburi 

corespunzătoare. În cazul șipcilor-suport, tipul de șuruburi depinde de materialul din care 

este executat peretele. Pentru fixarea lambriului de șipci se vor folosi numai șuruburi din 

oțel inoxidabil cu lungimea egală cu de două ori grosimea lambriului. Utilizarea șuruburilor 

din oțel simplu poate duce la apariția petelor pe lemn cauzate de oxidarea metalului. 

 

Asamblare 

Distanța dintre primele lamele ale fațadei și sol trebuie să fie de minim 30 cm. Acest lucru 

va proteja lemnul de petele de murdărie care se formează de obicei în timpul ploilor. 

Instalarea lamelelor pe orizontală trebuie începută întotdeauna de jos în sus. Lamba (feder) 

va fi orientată în sus în toate situațiile. 

 

  
 

 

Elemente de finisare 

În oferta DLH sunt disponibile șipci speciale pentru închiderea colțurilor, ușor de instalat și 

foarte eficiente. O alternativă la aceste șipci de colț o reprezintă îmbinarea lamelelor la 

unghi de 45° (metodă la îndemâna oricărui tămplar experimentat). 


