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Detalii de contact 
Dacă, pe parcursul acestui ghid, descoperiţi ceva 
ce nu înţelegeţi sau vi se pare neclar, vă rugăm 
să nu ezitaţi să ne contactaţi la: 

Tel: +40 31 805 7498 
Fax: +40 31 805 7499  

(A) Utilizarea ghilotinei 
(pentru toate profilele exceptând 
Decra Plus)
Operare 
1. Staţi cu faţa la ghilotină şi acţionaţi-o trăgând
de mâner în jos. 
2. Întotdeauna plasaţi modulul în ghilotină cu faţa
acoperită cu piatră în sus. 
3. Tăieturile transversale trebuie întotdeauna
făcute cu punctul cel mai de jos al ondulei (linia 
de centru a ondulei) orientat în partea stângă a 
lamei. Dacă este nevoie, întoarceţi modulul invers 
(vezi mai jos). 

4. Înainte de a începe tăierea, aplatizaţi puţin
marginea modulului de lângă articulaţia ghilotinei. 
5. Tăieturile transversale se vor efectua înainte de
îndoirea modulelor (la abcant, sau cu cleştele). 
Tăieturile longitudinale (pe toată lungimea 
modulului) se vor realiza după îndoirea modulului. 
Nu utilizaţi ghilotina pentru a tăia bucăţi mici 
de tablă, astfel încât mâinile ar putea fi prea 
aproape de lamă. Pentru bucăţile mici, folosiţi 
foarfeca de tablă. 

Întotdeauna asiguraţi-vă că modulul pe care îl 
prelucraţi este ţinut ferm când tăiaţi sau 
îndoiţi. Tăierea sau îndoirea trebuie efectuate 
numai de către o singură persoană, astfel 
încât să se minimizeze riscul de rănire. 

(B) Sfaturi pentru 
tăiere 
Dacă ghilotina nu taie continuu şi lin: 
Atunci când tăiaţi un modul, ghilotinele Decra ar 
trebui să aibă o acţiune lină şi continuă. Dacă 
simţiţi că depuneţi prea mult efort pentru tăiere, 
sau dacă simţiţi că lama se blochează, există o 
soluţie simplă pentru îmbunătăţirea performanţei. 
Curăţaţi lama ghilotinei şi ştegeţi-o cu o cârpă 
înmuiată în ulei subţire de orice fel, având grijă să 
nu lăsaţi prea mult ulei pe lamă. 
Dacă ghilotina a fost lăsată în ploaie, s-ar putea 
să găsiţi urme uşoare de coroziune pe lamă. 
Curăţaţi aceste urme cu o perie de sârmă sau cu 
un burete de sârmă şi ştergeţi din nou cu cârpa 
înmuiată în ulei. 
Dacă folosiţi o maşină de tăiat ronţăitoare: 
Atunci când această maşină lasă urme nedorite 
datorate tăieturii pe faţa modulului, marcaţi cu un 
marker vizibil linia de tăiere pe spatele modulului 
şi ţineţi modulul cu spatele în sus pentru tăiere. 

(C) Formarea 
modulelor la coamă  
(pentru toate profilele exceptând 
Decra Plus)
Se presupune că modulele de la coamă au fost 
deja măsurate şi inscripţionate conform situaţiei 
acoperişului. 
Aşezarea modulului în abcant 
1. Poziţionaţi modulul longitudinal, între fălcile
mari ale abcantului. 

2. Potriviţi modulul în stânga şi acţionaţi puţin
levierul de blocare al abcantului, asffel încât să 
puteţi mişca modulul în partea dreaptă. 

3. Asiguraţi-vă că aţi potrivit şi partea din dreapta
a modulului şi că partea din stânga nu şi-a 
schimbat poziţia. Acţionaţi complet levierul 
abcantului pentru a bloca fălcile. 

Tehnica de îndoire 
4. Înclinaţi puţin abcantul către înainte, în timp ce 
îl susţineţi cu mâna stângă (pentru dreptaci). Cu 
cealaltă mână apucaţi pârghia de îndoire a 
abcantului. 

5. Ţinând ferm de pârghia abcantului, începeţi să 
înclinaţi abcantul către dumneavoastră. 

6. În timp ce abcantul revine la poziţia iniţială, 
împingeţi în sus pârghia. 
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Continuaţi să ridicaţi pârghia pentru a îndoi 
modulul pe lungime. Îndoiţi până ajungeţi la 
unghiul dorit. 
 
Deblocarea modulului 
7. Deblocaţi levierul abcantului. Cu grijă, deplasaţi 
puţin modulul către dreapta şi scoateţi-l dintre 
fălcile abcantului începând cu partea dreaptă. 
Aveţi grijă să nu distrugeţi acoperirea cu piatră în 
timpul acestui proces. 

 
 

(D) Formarea unei 
îndoituri transversale în 
sus 
(pentru toate profilele) 
Pregătirea îndoirii 
1. Mai întâi, aplatizaţi îndoitura de la colţul din faţă 
al modulului. Datorită aplatizării, veţi observa o 
distorsiune a modulului, ceea ce este perfect 
normal. Repetaţi procesul pentru colţul din spate. 

 
Îndoirea 
2. Introduceţi modulul între fălcile mici ale 
abcantului, utilizând degetele ca să potriviţi 
modulul astfel încât îndoitura să aibă dimensiunea 
dorită. 

 
3. Ţinând degetele departe de fălcile abcantului, 
aplicaţi cu piciorul o presiune controlată pe pedala 
abcantului. Fălcile vor prinde modulul. 
4. Cu modulul între fălcile abcantului, menţineţi 
apăsarea puternică pe pedală şi pregătiţi-vă de 
îndoire. 
5. Ţinând piciorul apăsat pe pedală, îndoiţi 
modulul în sus la 90°, formând astfel o îndoitură 
în sus. 

 
 

Dacă lucraţi cu Decra Oberon citiţi de 
asemenea secţiunea “Sfaturi pentru 
îndoirea modulelor Oberon” din acest 

ghid. 
 

(E) Tăietura oblică şi 
formarea îndoiturii în 
sus la coama oblică 
(pentru toate profilele exceptând 
Decra Plus) 
(Pentru dolii se procedează similar, dar 
îndoitura va fi în jos). 
Marcarea modulului 
1. O dată ce aţi făcut măsurătorile, marcaţi 
modulul corespunzător şi zgâriaţi uşor liniile 
necesare folosind o şurubelniţă şi o bucată de 
şipcă. Dacă montaţi Decra Elegance nu 
zgâriaţi; utilizaţi pentru inscripţionare un 
creion cu ceară sau un marker nepermanent. 

 

2. Permiteţi distanţa pentru îndoitură în funcţie de 
necesităţi. Amintiţi-vă că linia continuă este linia 
de tăiere, iar cele 2 linii scurte reprezintă linia de 
îndoire. 
Tăierea 
3. Înclinaţi modulul ca să se potrivească în 
ghilotină ca în figură. (Nu ţineţi degetele prea 
aproape de lama ghilotinei). 

 
4. Bucata care va fi folosită se ţine cu mâna 
stângă. Restul cade în dreapta lamei, privit din 
poziţia operatorului ghilotinei. 
5. Aplicaţi o presiune controlată lamei şi cu mâna 
stângă ghidaţi modulul în ghilotină, astfel încât 
lama să urmărească linia de tăiere. 
Pregătirea îndoirii 
6. Aplatizaţi colţurile din faţa şi spatele modulului. 

 
7. Mai întâi, aplatizaţi îndoitura de la colţul din faţă 
al modulului, prin prinderea colţului între fălcile 
mici ale abcantului şi aplicarea presiunii pe 
pedală. Datorită aplatizării, veţi observa o 
distorsiune a modulului, ceea ce este perfect 
normal.  
8. Repetaţi procesul pentru colţul din spate. 
Îndoirea în sus 
9. Introduceţi modulul între fălcile mici ale 
abcantului pe linia de îndoire. 

 
10. Apăsaţi cu piciorul pedala abcantului. 
11. Începeţi să îndoiţi modulul în sus. 
12. Îndoiţi în sus la 90°. 

 Dacă lucraţi cu Decra Oberon citiţi de 
asemenea secţiunea “Sfaturi pentru 
îndoirea modulelor Oberon” din acest 

ghid. 
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(F) Sfaturi generale 
pentru îndoirea 
modulelor 
Cum să executaţi îndoituri foarte mici sau pe 
bucăţi mici de material 
Este posibil să realizaţi fie îndoituri pe distanţe 
foarte scurte, fie să îndoiţi module sau tablă plană 
de dimensiuni foarte mici.  
1. Introduceţi o bucată de şipcă sub piesa de 
îndoit şi ţineţi-o lipită de piesă cu degetele mari 
(vezi figura de mai jps). Această tehnică vă va 
permite să aveţi suficient loc pentru a apuca şi vă 
oferă o distanţă rezonabilă pentru a forma pârghia 
necesară îndoirii. 
2. Nu încercaţi să îndoiţi bucata la unghiul maxim 
dintr-o singură încercare. Îndoind mai puţin decât 
trebuie, apoi trăgând puţin piesa din abcant şi 
îndoind din nou este posibil să obţineţi unghiuri şi 
îndoiri care par imposibile. 
 

 
 
Deteriorarea feţei modulului (textura de piatră) 
Este posibil ca abcantul să lase urme nedorite pe 
suprafaţa acoperită cu piatră a modulului, atunci 
când executaţi îndoituri pentru dolii. Tăiaţi două 
fâşii de furnir subţire de lemn sau carton dur 
(50mm x 6mm or 2” x ¼”) şi fixaţi-le cu bandă 
adezivă pe interiorul fălcilor abcantului. În acest 
fel, modulele nu vor mai aluneca între fălci şi nu 
se va mai produce deteriorarea suprafeţei 
modulului. 
Modulul alunecă între fălcile abcantului 
Vezi cele două secţiuni de mai sus 
Probleme la îndoire şi la detaliile mici? 
Dacă nu aveţi experienţă în îndoirea la abcant şi 
formarea de detalii mici (de exemplu intersecţia 
între mai multe coame), toate acestea pot părea 
complicate. 
Decât să stricaţi mai multe module Decra şi să 
irosiţi timp şi bani, poate fi o idee bună să simulaţi 
prima oară cu o bucată de carton mai dur. Liniile 
de tăiere şi de îndoire pot fi marcate uşor pe 
carton şi este mult mai rapid să învăţaţi astfel cum 
să formaţi detalii. Mai mult decât atât, piesa de 
carton poate apoi fi folosită ca şablon pentru 
modulele adevărate. 
 
 

(G) Sfaturi pentru 
îndoirea modulelor 
Oberon 
Când formaţi o îndoitură în sus sau în jos pe 
modulele Oberon, este posibil să apară distorsiuni 
nedorite sau să se distrugă complet ondula din 
mijloc (mai jos, imaginea modulului între fălcile 
abcantului). 

 
Pentru a evita aceasta, trebuie urmată procedura 
corectă de îndoire. 
Pasul 1 
Aplatizaţi ondula de centru cu abcantul Decra 
(Aplatizaţi numai în zona în care se va forma 
îndoitura în jos sau în sus). 

 
 

       
Pasul 2 
Aplatizaţi îndoitura în sus din spatele modulului şi 
îndoitura în jos din faţa modulului. 
Mai întâi, aplatizaţi îndoitura de la colţul din faţă al 
modulului, prin prinderea colţului între fălcile mici 
ale abcantului şi aplicarea presiunii pe pedală. 
Repetaţi procesul pentru colţul din spate. 
Pasul 3 
Acum plasaţi modulul pe toată lungimea de îndoit 
între fălcile abcantului şi formaţi îndoitura în jos 
sau în sus, după caz. 

 
 
 
 

 (H) Proceduri de 
mentenanţă pentru 
înlăturarea deformării 
modulelor (fixate în 
cuie) 
Pentru a remedia deformările mici şi medii, nu 
prea pronunţate, scoateţi cuiele din faţa modulului 
deformat, precum şi cuiele care-l fixează de 
modulele de lângă (stânga şi dreapta), permiţând 
astfel marginii din faţă a modulului să fie ridicată.    

 
Cuiele se pot scoate cu orice instrument de scos 
cuie. Când trebuie să faceţi pârghie cu modulul 
pentru a scoate cuiul, folosiţi o bucată subţire de 
şipcă de lemn, astfel încât să puteţi aplica o forţă 
maximă fără să distrugeţi acoperirea cu piatră a 
modulului. 

 
Ridicaţi marginea modulului şi introduceţi mânerul 
ciocanului sub zona deformată (mânerul 
ciocanului va forma o pârghie cu laţul de susţinere 
de dedesubt). Apăsaţi în jos marginea din faţă a 
modulului şi capul ciocanului până când zona 
deformată îşi revine la normal. 

 
Bateţi cuie Decra noi în locurile din care le-aţi 
scos pe cele vechi. În eventualitatea că rămân 
găuri lărgite sau expuse, ele trebuie sigilate cu kit 
de retuş Decra. 
NOTĂ: Modulele deformate puternic s-ar putea să 
necesite înlocuirea completă. 
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 (I) Amintiţi-vă de 
siguranţă 

 Siguranţa este pe primul loc. 
 Niciodată nu lăsaţi o ghilotină 

nesupravegheată cu lama ridicată. 
 Întotdeauna purtaţi cască de protecţie. 
 Întotdeauna purtaţi bocanci sau ghete cu 

talpă de cauciuc. 
 Întotdeauna lucraţi pe schelă sau folosiţi 

echipament de susţinere şi protecţie. 
 Întotdeauna asiguraţi-vă că uneltele sunt 

reglate bine şi întreţinute periodic. 
 Folosiţi uneltele cu grijă. 
 Este recomandat să purtaţi mănuşi ca să 

vă protejaţi de marginile ascuţite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


