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COVREX DE LA REHAU.
COPERTINE PENTRU PISCINE.

O componentă majoră a fiecărei piscine interioare sau exterioare 
moderne o reprezintă copertina pentru piscină. 
Pe lângă faptul că soluţia tehnică este optimă și convenabilă, și 
cerinţele de estetică și de igienă sunt importante pentru clienţi.

REHAU a dezvoltat un produs inovativ prin copertina din spumă 
COVREX, care răspunde celor mai exigente cerinţe datorită 
designului sofisticat și calităţii excelente a materialelor.

- Alb Perlă
- Albastru Deschis / Gri Piatră
- Fildeș Deschis
- Gri Piatră
- Alb Perlă / Gri Piatră

COVREX DE LA REHAU este disponibil 
în următoarea paletă de culori:
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Gama de produse:

Numărul articolului:  626823 
Profil copertină pentru piscină

Livrare:
Ambalaj de tip ladă din lemn - Capacitate max. 80 
secţiuni de profil. Cutie mare cu lungimea max. de 
6050 mm – Capacitate max. 40 secţiuni de profil.

Distanţiere:
Livrare 100 de bucăţi în pungi din plastic. 
Securizate pe laterală pentru prevenirea 
alunecării secţiunilor de profil.

Culori:
Alb Perlă / Gri Piatră 69572/69571        
Albastru Deschis / Gri Piatră 74031/69571
Alb Perlă   69572
Fildeș Deschis  RAL 1015
Gri Piatră   69571

Lungimi standard din depozit:  
4050 mm, 4550 mm, 5050 mm, 5550 mm,
6050 mm
Non-standard, disponibile la cerere până la max. 
16.000 mm

COVREX DE LA REHAU.
COPERTINE PENTRU PISCINE.
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3  Protection and care 4  Energy

Prezentarea pe scurt a avantajelor:

1  Design and function

- Design sofisticat și proprietăţi excelente ale    
  materialelor
- Rezistenţă mare la îndoire
- Rază mică de înfășurare datorită formei  
   speciale a profilului
- Rezistenţă foarte ridicată la grindină

- Prevenirea accidentelor conform directivei  
  franceze privind siguranţa NF P 90 308
- Extrem de rezistentă la factorii atmosferici și    
  potrivită pentru utilizare pe tot timpul anului
- Rezistentă la influenţele din exterior și la 
  radiaţiile UV 

- Reducerea cheltuielilor de exploatare cu 
   până la 80 %
- Proprietăţi izolatoare excelente datorită  
   conceptului de profil inteligent

- Retehnologizare simplă datorită designului special al  
  secţiunii transversale
- Potrivit atât pentru sisteme sub dușumea, cât și 
  supraterane, precum și pentru piscine de forme 
  neobișnuite
- Nu este necesară o prelucrare suplimentară a profilelor 
- Tăiere individuală a elementelor profilului pe durata instalării 
- Instalare simplă

2  Processing 

COVREX BY REHAU îndeplinește cerinţele clienţilor noștri:

- Ecology
- Economy
- Safety and design



Aceste Informaţii Tehnice se aplică pentru 
sistemele de copertine pentru piscine COVREX DE 
LA REHAU.
Pe lângă aceste informaţii, produsele sunt 
specificate în cea mai recentă versiune a 
Specificaţiei Tehnice de Livrare TDS T79/ 02.

Domeniul de aplicare:
Sistemele de copertine pentru piscine REHAU au 
fost dezvoltate pentru a fi utilizate ca și copertine 
pentru piscine publice și private. Acestea sunt 
folosite:
- pentru a proteja împotriva murdăriei și 
influenţelor externe negative 
- pentru a economisi energie
- pentru a proteja persoanele împotriva căderii 
accidentale în piscină

Acestea nu sunt concepute în scopul staţionării 
sau mersului pe deasupra piscinei sau ca 
suprafeţe de depozitare.
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Valabilitatea: Descrierea produsului:

COVREX DE LA REHAU.
INFORMAȚII TEHNICE.

Sistemele de copertine pentru piscine REHAU 
constau din bare din PVC (policlorură de vinil) 
dezvoltate special pentru această aplicaţie, care 
sunt co-extrudate și, deci, îmbinate integral cu 
ajutorul unor profile din PUR (poliuretan). Secţiunea 
transversală are un design care permite raze 
închise de înfășurare, adică unităţi compacte de  
acoperire. Sistemele de acoperire pentru piscine de 
la REHAU sunt, astfel, potrivite în mod special 
pentru retehnologizare.

Formulări special stabilizate au fost dezvoltate 
pentru asigurarea stabilităţii acestora pentru 
această aplicaţie și pentru a furniza cel mai ridicat 
grad de protecţie împotriva radiaţiilor UV, hidrolizei 
și acţiunii bacteriene.
Datorită designului din spumă al barelor din PVC, 
care asigură capacitatea portantă a acestora și 
care le permite să plutească, nu mai sunt necesare 
capacele speciale de sigilare a camerelor goale. 
În acest mod, procesul de fabricare este mult 
simplificat, permiţând adaptarea copertinei la 
circumstanţele propriu-zise existente la faţa locului. 
În special, copertinele pot fi tăiate pentru a se 
potrivi cu piscinele de forme neobișnuite. Acest 
lucru permite utilizarea sistemelor de copertine 
pentru piscine REHAU în cazul piscinelor pentru 
care soluţiile convenţionale sunt neadecvate sau 
sunt complet nepotrivite.
Sistemele de copertine pentru piscine REHAU 
permit, de asemenea, înlocuirea rapidă și ușoară a 
elementelor de profile individuale, dacă este 
necesar.
Datorită designului din spumă, sunt obţinute 
proprietăţi excelente de izolare.

Datorită conceptului special de profile, sistemele de 
copertine pentru piscine REHAU sunt mult mai puţin 
sensibile la condiţiile de vânt și furtună, spre 
deosebire de copertinele convenţionale, și sunt în 
special rezistente la grindină.



Secţiunea transversală ușor curbată (convexă) a 
barelor ghidează apa de ploaie și surplusul de apă 
înspre balamale. Balamalele pot fi perforate în 
mod corespunzător pentru a permite scurgerea 
apei de ploaie. De asemenea, suprafaţa copertinei 
se usucă foarte rapid.

Sistemele de copertine pentru piscine REHAU pot 
fi achiziţionate în paleta de culori Alb Perlă, 
Albastru Deschis / Gri Piatră, Fildeș Deschis, Gri 
Piatră și Alb Perlă / Gri Piatră.

Lungimea maximă de livrare este limitată ca 
urmare a restricţiilor de transport. Gama standard 
cuprinde lungimi care variază între 4 și 6 m. În 
afară de acestea, lungimi speciale de până la 
12,5 m (lăţimea piscinei) pot fi fabricate la cerere.

Pentru lungimile mai mari de 6 m, lăzile din lemn 
trebuie transportate numai cu ajutorul stivuitoare-
lor, iar pentru lungimile mai mari de 8 m, sunt 
necesare 2 stivuitoare.
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Informaţii despre materiale: RAU-PVC 1700 (policlorură de vinil, fără plastifianţi, din spumă)
   RAU-PVC 1406 (policlorură de vinil, fără plastifianţi)
   RAU-PUR 2720 (poliuretan)
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Mechanical properties:

COVREX DE LA REHAU.
INFORMAȚII TEHNICE.

Rezistenţa la alungire a sfâșierii  balamalei din poliuretan conform ISO 34/1 în N/mm ≥ 55
Rezistenţa la rupere a rostului balamalei în N cf. ISO 527 
(măsurată pe tăietura unui profil lung de 25 mm;
viteza de încercare: 50 mm/min)      ≥ 150
Coeficientul de expansiune  lineară în  1/°K cf. DIN 53752    aprox. 0,8*10-4
Încercarea climatică Xenotest 1200, în paralel, ciclu 102:18 min,
4.000 ore cf. ISO 4892 scară de gri > etapa 3
Greutate per m² în kg       aprox. 7,0
Capacitate de încărcare, flotant per m² în kg     aprox. 4,4

Valorile pentru rezistenţa la rupere și rezistenţa la alungire a sfâșierii în ceea ce privește balamalele au fost 
determinate pe tăieturi de profile supuse îmbătrânirii (cel puţin 24 de ore). Alte date caracteristice sunt 
disponibile în fișele REHAU cu date despre materiale AV 0200, AV 0280 și AV 0370, în cele mai recente 
versiuni ale acestora.

Dimensiunile și devierile admise:
Toate dimensiunile și toleranţele sunt specificate în cea mai recentă versiune a desenelor REHAU PK-56521.

Calitatea și culoarea suprafeţei:
Ca rezultat al procesului special de producţie, se obţine o suprafaţă închisă și ușor de curăţat. Mai mult, 
formulări speciale ale materialelor au fost dezvoltate pentru această aplicaţie. Cu toate acestea, în funcţie 
de amplasarea piscinei, sunt de așteptat modificări ale culorii, în special în cazul culorilor deschise, și de 
asemenea, anumite modificări ale suprafeţei. Aceste schimbări pot fi cauzate de razele UV și de alte 
influenţe de mediu. În plus, în funcţie de locaţie și de calitatea și compoziţia apei din piscină, este posibilă 
formarea unui strat de acoperire și/sau apariţia decolorării în zona balamalelor. Acesta este stadiul actual 
al tehnologiei și, prin urmare, nu are legătură cu modificările proprietăţilor specificate ale materialelor. 
Funcţionalitatea îmbinării poliuretanice rămâne neschimbată. Stratul de acoperire poate fi îndepărtat 
imediat după survenirea acestuia, folosind un dispozitiv de curăţare de înaltă presiune sau o perie. După 
clorurare, recomandăm menţinerea copertinei deschisă timp de 24 de ore, cu filtrul activat.

Paleta de culori:
- Alb Perlă,    Nr. culoare: 69572
- Albastru Deschis / Gri Piatră, ,  Nr. culoare: 74031 / 69571
- Fildeș Deschis, ,    Nr. culoare: RAL 1015
- Gri Piatră, ,    Nr. culoare: 69571
- Alb Perlă / Gri Piatră, ,   Nr. culoare: 69572 / 69571



Proprietăţi termice:
Sistemele de copertine pentru piscine REHAU sunt 
potrivite la o plajă de temperaturi cuprinse între - 
20 și + 70 °C. Pe timpul iernii, se va acorda o 
atenţie sporită închiderii și deschiderii, pentru 
asigurarea absenţei zăpezii și gheţii pe copertină. 
Sistemele de copertine pentru piscine REHAU au o 
conductivitate termică medie de � = 0,12 W/(m*K).
Datorită coeficientului de dilataţie termică intrinsec, 
în cazul unor diferenţe considerabile de tempera-
tură între suprafaţa profilului și partea de dedesubt 
al acestuia, pot surveni diverse comportamente de 
dilataţie. Acestea se pot manifesta prin ridicarea 
sau scoaterea capetelor profilelor. Acest proces 
este reversibil și nu provoacă efecte negative.

Proprietăţi chimice:
Rezistenţa la substanţe chimice este descrisă în 
detaliu în fișele  REHAU cu date despre materiale 
AV 0200, AV 0370 și AV 0280, în ultimele versiuni 
ale acestora.
Copertinele pentru piscine REHAU manifestă o 
rezistenţă suficientă la produsele standard, ușor de 
procurat, de la Bayrol, în special la agentul de 
curăţare Decalcit Cover și la agentul de control al 
algelor Algicit, precum și la apa clorurată, atunci 
când aceștia sunt utilizaţi corect, conform specifi-
caţiilor producătorului. Nu au fost examinaţi și alţi 
agenţi și combinaţii ale acestora, cum ar fi 
produsele cosmetice și alţi aditivi. Acestea pot 
ataca materialul.
Pentru asigurarea unei durate de funcţionare 
îndelungate, este necesară menţinerea constantă a 
valorii pH-ului apei (între 6,8 și 7,4) și evitarea 
hipoclorării (conţinut max. de clor de 1,4 mg/l). 
Atunci când se utilizează sare, este necesară 
luarea în considerare a electrolizei, în sensul că, în 
cazul în care copertina este închisă, timpul de 
operare al celulelor de electroliză este redus 
semnificativ pentru evitarea hipoclorării, care, în cel 
mai rău caz, ar putea deteriora copertina. Se va 
solicita consiliere din partea producătorului piscinei 
sau al celulelor de electroliză.

Prevenirea accidentelor:
Utilizarea sistemului de copertine pentru piscine 
REHAU nu înlocuiește regulile de bun simţ și nu 
exonerează părinţii sau celelalte persoane 
responsabile de îndatoririle de supraveghere ale 
acestora.

Sistemele de copertine pentru piscine REHAU 
respectă standardul francez NF P 90-308.
Prevenirea accidentelor este asigurată numai atunci 
când copertina este închisă complet și corect. 
Copertina nu trebuie deschisă doar parţial sau 
deteriorată.
Cea mai bună prevenire a accidentelor este realizată 
cu ajutorul unui suport periferic pentru copertină, 
amplasat la marginea piscinei, sau prin intermediul 
unei balustrade care încercuiește piscina, amplasată 
sub suprafaţa apei. Conformitatea cu standardele 
este asigurată, de asemenea, dacă suporţii sunt 
limitaţi la ghidajele laterale.
Copertina trebuie deschisă sau închisă numai atunci 
când întreaga piscină se află sub observaţie. Înotul nu 
trebuie permis atunci când copertina pentru piscină 
nu este deschisă complet.
Copertina închisă pentru piscine trebuie asigurată 
pentru prevenirea rulării sau forţării deplasării 
acesteia către înapoi. Dacă este necesar, se va 
monta un mecanism de blocare. Un panou de 
semnalizare privind interzicerea deplasării în mers pe 
copertină va fi instalat într-un loc ușor vizibil în 
imediata apropiere a piscinei.

Recomandare de întreţinere:
Utilizatorul este responsabil pentru întreţinerea 
sistemului copertinei pentru piscine. În cazul în care 
pulverizarea cu un aparat de curăţat cu presiune 
(max. 60°C la distanţă minimă de 500 mm) nu este 
adecvată, recomandăm Dacalcit Cover de la Bayrol 
ca agent de curăţare pentru profilele murdare.
Impurităţile grosiere, cum ar fi frunze, crenguţe etc 
vor fi îndepărtate înaintea operării sistemului 
copertinei.

Nu folosiţi instrumente de curăţare ascuţite sau lame.
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Note privind manipularea/instalarea:
Se presupune că sistemul copertinei pentru piscină 
va fi preasamblat în condiţii de atelier. În principiu, 
sistemele de copertine pentru piscine REHAU pot fi 
tăiate la lungime folosind ferăstraie pentru lemn. 
Selectarea lamei ferăstrăului depinde de viteza de 
tăiere, deși se recomadă evitarea ferăstraielor cu 
dinţi mari. Recomandăm debavurarea amănunţită. 
Sistemele de copertine pentru piscine REHAU pot fi 
întotdeauna tăiate la faţa locului. Cu toate acestea, 
o tăietură de bună calitate și o debavurare 
completă trebuie asigurate, de asemenea.

Elementele individuale sunt apoi îmbinate. Dacă 
este necesar, această etapă a asamblării poate fi 
simplificată cu ajutorul unei soluţii neutre din 
săpun. Pentru evitarea supunerii copertinei finisate 
la anumite sarcini sau a deteriorării acesteia în 
timpul instalării, nu vor fi utilizate forţe de niciun 
fel.

Pentru împiedicarea alunecării elementelor unul 
peste altul după instalare, recomandăm fixarea 
acestora cu șuruburi din plastic sau rezistente la 
rugină. Acestea se inserează în poziţie centrală în 
partea superioară a cepului. În cazul asamblării cu 
ajutorul unei bormașini fără cablu, acest proces va 
fi realizat la torsiune și viteză reduse. Capul de 
șurub trebuie să fie mai mare decât diametrul 
canelurii.

Asamblarea va fi efectuată apoi conform descrierii 
de mai sus.

Sistemele de copertine pentru piscine REHAU 
permit înlocuirea elementelor de profile individ-
uale, dacă este necesar. Elementele individuale 
ale copertinei pot fi schimbate sau înlocuite cu 
ușurinţă prin simpla ridicare a elementelor de 
blocare ce împiedică alunecarea elementelor.

Modalitatea preferată de fixare a sistemelor de 
copertine pentru piscine REHAU presupune 
folosirea de chingi pe arborele bobinei. Chinga 
poate fi bulonată direct pe copertină. Diametrul 
arborelui nu trebuie să fie mai mic de 120 mm. 
Designul special al secţiunii transversale a 
sistemelor de copertine pentru piscine REHAU 
permite înfășurarea strânsă a copertinei. Diame-
trul exterior al copertinei înfășurate este de aprox. 
1/3 mai mic decât în cazul altor tipuri cunoscute 
de copertine pentru piscine. Această caracteristică 
este îndeosebi favorabilă în cazul retehnologizării.
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Recomandări de depozitare și manipulare:
Profilele pentru sistemele de copertine pentru 
piscine REHAU sunt livrate în lăzi din lemn sau în 
cutii din carton ranforsat. Pachetul de profile este 
înfășurat în folie. Cu toate acestea, recomandăm 
depozitarea în spaţii închise, și evitarea suprapune-
rii lăzilor sau cutiilor.
Ambalajele deschise și profilele neutilizate trebuie 
depozitate întotdeauna în camere uscate, în poziţie 
orizontală. În momentul despachetării, fiecare profil 
va fi cutat în formă de U și va fi scos înspre în sus 
pentru prevenirea zgârierii acestuia în momentul 
despachetării acestuia. Pentru lungimile mai mari 
de 3 m, se recomandă solicitarea ajutorului din 
partea altei persoane.

În general, spaţiul de lucru va fi păstrat curat 
pentru prevenirea zgârierii cu așchii etc. Finisarea 
profilelor zgâriate poate fi asigurată într-o anumită 
măsură prin folosirea unui solvent (de ex.: agentul 
de curăţare Tangit).

Economia:
În cazul piscinelor exterioare, sistemele de 
copertine REHAU sunt folosite pentru reducerea 
pierderilor prin evaporare. De asemenea, răcirea 
apei sub acţiunea vântului și a curenţilor reci de aer 
este redusă. Acest lucru contribuie în mod 
substanţial atât la economia de apă, cât și la 
economia de energie, reducând astfel costurile de 
funcţionare.

Când sunt utilizate la piscinele interioare, coper-
tinele nu numai că ajută la protejarea clădirii 
împotriva vaporilor de umezeală, dar asigură și o 
reducere substanţială a costurilor cu energia pentru 
dezumidificare. Mirosurile cauzate de cloruri sunt, 
de asemenea, mult estompate.

Prin folosirea sistemelor de copertine pentru 
piscine REHAU, cheltuielile de exploatare pot fi 
reduse cu până la 80% la piscinele exterioare și cu 
până la 60% la piscinele interioare.
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Recomandările verbale și scrise furnizate de noi cu privire la aplicaţiile tehnice au la bază experienţa noastră și, din 
cunoștinţele pe care le avem, sunt corecte, însă nu implică nicio obligaţie din partea noastră. Utilizarea produselor 
REHAU în condiţii care nu pot fi controlate de noi sau pentru aplicaţii altele decât cele specificate ne exonerează de 
orice obligaţie cu privire la solicitările referitoare la produse.
Recomandăm verificarea potrivirii oricărui produs REHAU pentru aplicaţia dorită. Utilizarea și procesarea produselor 
noastre nu se află sub controlul nostru și, deci, constituie responsabilitatea dvs. exclusivă. Cu toate acestea, în cazul 
considerării asumării răspunderii, orice despăgubire va fi limitată la valoarea bunurilor furnizate de noi și utilizate de 
dvs.
Garanţia noastră implică o calitate constantă a produselor noastre conform specificaţiilor noastre și potrivit condiţiilor 
noastre generale de vânzare.

Acest document este protejat prin drepturi de autor. Toate drepturile sunt rezervate, în baza acestui considerent. 
Nicio parte a acestei publicaţii nu poate fi tradusă, reprodusă sau transmisă în orice formă sau prin orice mijloace 
similare, electronice sau mecanice, prin fotocopiere, înregistrare sau altfel, sau stocată într-un sistem de 
recuperare a datelor.
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