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Casoprano - un plafon inovator

Casoprano cuprine o serie completì de plafoane din gips-carton,
disponibile în diverse modele
decorative. Datoritì materialului
de bazì, ipsosul, plafoanele
Casoprano êintesc cìtre anumite
standarde precum: sìnìtate, confort, rezistenêì în caz de incendiu,
mediu înconjurìtor èi durabilitate.
Plafoanele nu îèi modificì forma
sau dimensiunea. Astfel ele par noi
èi dupì ani de zile de utilizare. Datoritì acestor avantaje Casoprano
reprezintì soluêia idealì pentru
plafoane în cele mai diverse
proiecte.
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O acusticì optimì

Casoprano faciliteazì cea mai bunì acusticì acolo unde vì doriêi.
Acest lucru este un avantaj esenêial, ca de exemplu în cazul sìlilor de
clasì, unde vorbitorului îi este deseori foarte greu sì se facì auzit
pânì în ultimele rânduri. Particularitatea acestor plafoane constì în
combinaêia de plìci Casovoice/
Casonova (absorbant acustic) èi
Casoforte/Casoalto (reflectant acustic), amândouì având acelaèi
aspect. Prin amplasarea corectì a
acestor dale se va realiza o acusticì
deosebitì în întreaga încìpere èi
aceasta datoritì unui plafon
uniform.
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Coeficient de absorbêie constant

Acustica este un domeniu complex,
determinat de dimensiunile încìperii èi de materialele care au fost
folosite în construcêie. Plafoanele
false sunt folosite foarte mult în
proiecte pentru a influenêa acustica din încìpere. În spaêile utilizate în mai multe scopuri, precum
holurile, sìlile de sport sau cantinele, acustica este foarte diversì. În
acest context se potriveète cel mai
bine Casovoice, deoarece coeficientul de absorbêie rìmâne constant în faêa celor mai variate
frecvenêe.
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Atenuare fonicì ridicatì

Un aspect important în alegerea
plafonului îl reprezintì suprafaêa
pe care trebuie sì o acopere materialul absorbant fonic; acest lucru
fiind valabil mai ales pentru proiectele în care pereêii despìrêitori
se unesc cu planul plafonului ca în
situaêia compartimentìrilor flexibile.
Plafoanele neperforate Casoprano
asigurì - chiar èi fìrì materialul
izolant èi fìrì clipsuri - o înaltì izolaêie fonicì (Dncw = 35dB). Datoritì formei fixe èi a greutìêii lor
optime, plìcile Casoprano îèi
conservì pe termen lung caracteristicile lor de izolant fonic.
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Plafonul potrivit pentru orice întrebuinêare

Ipsosul este un material natural,
neutru care prezintì foarte multe
avantaje, astfel încât, atunci când
se foloseète, se monteazì sau se
demonteazì plafonul Casoprano,
nu existì pericolul de a degaja
particule de material nedorite sau
dìunìtoare. Culoarea albì a ipsosului conferì plafonului Casoprano
în combinaêie cu albul finisajului
puterea de a reflecta o mare luminozitate.
Datoritì ipsosului plafoanele
Casoprano au èi un efect de reglare
a umiditìêii. Pe scurt: plafoanele
Casoprano contribuie la menêinerea unui mediu adaptat profilului profesional sau familial sìnìtos.
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Prin folosirea gips-cartonului, ca
material de bazì, Casoprano
rìmâne foarte rezistent. Acesta
este un avantaj important atât în
întrebuinêarea sa zilnicì, la
montare, cât èi în activitatea de
întreêinere a instalaêiilor
din
spaêiului tavanului fals.
În plus, Casoprano nu se deformeazì èi îèi pìstreazì dimensiunile
iniêiale în condiêii de umiditate
crescutì (UMR < 90%). Plafoanele
Casoprano au o bunì capacitate
portantì.
Plìcile suportì fìrì nici o problemì
greutìêi de pânì la 2 kg.

9

Caracteristici tehnice

MATERIALUL
Plìcile pentru plafoane demontabile casetate Casoprano sunt
realizate din gips-carton, material
ecologic, uèor èi rezistent.

CALITëéILE ACUSTICE
Plìcile perforate Casovoice èi
Casonova realizeazì datoritì diferitelor dimensiuni, forme ale
gìurilor care alcìtuiesc modelul
suprafeêei o foarte bunì absorbêie
acusticì. Este suficient sì se aplice
un strat de vatì mineralì pe
spatele plìcilor pentru ca aceastì
absorbêie sì creascì.
Acelaèi efect se obêine mìrind dimensiunea plenum-ului la 30-40 cm.

REZISTENéA LA FOC
Casoprano este prin natura
materialului folosit, un plafon care
nu pune probleme deosebite de
protecêie la incendiu. Plìcile cu
suprafeêe neperforate au cea mai
bunì rezistenêì la foc.
Toate plìcile Casoprano se
încadreazì în clasa materialelor
greu combustibile C1. Acestea au o
rezistenêì la foc de cel puêin 30 de
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minute. Pentru ca plafoanele sì
reziste la foc aceeiaèi perioadì de
timp, este nevoie de o structurì
corespunzìtoare èi de un strat de
vatì mineralì de cel puêin 5 cm
grosime.

ÎNCëRCëRI
Plafoanele Casoprano intrì în
domeniul plafoanelor suspendate
foarte uèoare. Fiind în aceastì
categorie, ele suportì sarcini de
pânì la 2 kg prinse direct de
structura portantì a plafonului.

CONDIéII DE INTERIOR
Plafoanele Casoprano regleazì
umiditatea
atmosfericì
în
încìperile în care sunt montate ca
urmare a calitìêilor proprii gipscartonului.
Plafoanele Casoprano suportì
umiditìêi foarte ridicate de pânì
la 90% la temperaturi de +25oC.

GREUTATEA
Plìcile Casoprano sunt subêiri èi
rezistente. Astfel la 8 mm (muchia
A) grosime ele cântìresc 6.4 kg iar
la 9.5 mm (muchie E 24, E 15) grosime, 7.4 kg.

SëNëTATE - IGIENë
Plafoanele Casoprano sunt imune
la microorganisme, nu dezvoltì
mucegaiuri èi nu reprezintì un
mediu de culturì fapt ce uèureazì
mult sarcina în privinêa mìsurilor
de igienì interioarì.

REZISTENéA LA MONTAJ
Plìcile Casoprano au pierderi
foarte mici la montaj; ele sunt
rezistente la manipulìri mai puêin
atente èi suporta fìrì probleme
montìri si demontìri succesive
pentru completìri sau verificìri ale
instalaêiilor.

CURëéAREA
Suprafeêele plìcilor Casoprano
sunt gata finisate din fabricaêie.
Ele pot fi curìêate uèor cu o cârpì
moale uèor umezitì dupì care se
usucì imediat. Dacì se doreète
reîmprospìtarea aspectului èi
aducerea acestuia la starea iniêialì
plìcile se pot revopsi.
Nu se va aplica vopseaua prin
stropire ci numai cu rola de burete.

Tabel - tipurile canturilor la plìci
Tip

Canturile plìcilor

Casoroc

A

E-24

E-15

•

•

•

Casobianca

•

•

•

Casostar

•

•

•

Casoforte

•

•

•

Casovoice

•

•

•

Casola

•

•

•

Casonova

•

•

•

Casoalto

•

•

•

Structurì portantì - canturile
plìcilor
A

E-24

E-15

DOMENIUL DE UTILIZARE
Plafoane false pentru amenajìri
interioare, folosite în construcêii
civile èi industriale (birouri,
magazine, hoteluri, centre de
recreere, spitale,
cinematografe).

Casovoice

Casoforte

CLARITATEA VORBIRII (optimizarea
transmiterii sunetelor în încìperi)
Plafoanele Casoprano au calitatea de
a

combina

suprafeêele

în

acelaèi

absorbante

câmp,
cu

cele

reflectante fìrì ca imaginea sì se
schimbe.
Casovoice - Casoforte èi Casonova Casoalto,

sunt

plìci

perechi,

perforate sau numai amprentate cu
acelaèi model, care reuèesc performanêa realizìrii plafoanelor casetate
cu calitìêi acustice.
O bunì transmitere a sunetului, un
timp de reverberaêie corect faêì de
volumul sìlii èi finisajele acesteia nu
se realizeazì folosind numai mateDesign - Suprafaêì fisuratì complet

Design - Suprafaêì fisuratì parêial

Clasa de
combustibilitate: C1

Clasa de
combustibilitate: C1
riale fonoabsorbate.

Reflexia
luminii: >75%

Reflexia
luminii: >75%

Zugrìvealì
posibilì

Zugrìvealì
posibilì

Rezistenêa la
umezealì 90% UMR

Rezistenêa la
umezealì 90% UMR

Dimensiuni
600 x 600 x 8 mm
600 x 600 x 9,5 mm

Dimensiuni
600 x 600 x 8 mm
600 x 600 x 9,5 mm

Forma muchiilor: A, E 15, E 24

Forma muchiilor: A, E 15, E 24

Curba absorbêiei acustice

Curba absorbêiei acustice

De aceea se combinì zonele reflectante

cu

cele

absorbante.

Se

urmìreète eliminarea reflexiilor ne-

dorite èi întìrirea sunetelor directe.
Programul acustic Rigips prin care se
simuleazì tratamente acustice interioare pentru diferite spaêii com-

pleteazì èi ajutì proiectarea în domeniul acustic.
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Plìcile
plafoanelor
casetate
Casoprano sunt gata finisate.
Suprafeêele acestora sunt vopsite
alb în culori acrilice, finisaj care
poate fi reînnoit în cadrul operaêiunilor de întreêinere. Plìcile sunt
pregìtite pentru structuri vizibile
èi semivizibile tip A, E-15 èi E-24.
Rigips Casoprano:
• nivele de absorbêie optime pentru claritatea vorbirii
• aspect modern
• curbe de sunet egale la diferite
frecvenêe
• material natural, sìnìtos.
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Casola

Casonova èi Casoalto

Design - Suprafaêì perforatì/
perforaêii de dimensiuni în creètere

Design - Suprafaêì amprentatì
complet (Casonova) sau parêial
(Casoalto)

Clasa de
combustibilitate: C1

Clasa de
combustibilitate: C1

Reflexia
luminii: >75%

Reflexia
luminii: >75%

Zugrìvealì
posibilì

Zugrìvealì
posibilì

Rezistenêa la
umezealì 90% UMR

Rezistenêa la
umezealì 90% UMR

Dimensiuni
600 x 600 x 8 mm
600 x 600 x 9,5 mm

Dimensiuni
600 x 600 x 8 mm
600 x 600 x 9,5 mm

Procent de perforaêii > 8,15%

Procent de perforaêii > 9,52%

Forma muchiilor: A, E 15, E 24

Forma muchiilor: A, E 15, E 24

Curba absorbêiei acustice

Curba absorbêiei acustice

Plenum de 300 mm cu 75 mm
de vatì mineralì

Plenum de 300 mm cu 75 mm
de vatì mineralì

αw =0,60

αw =0,65 (L)

Casostar

Design
Suprafaêì semiperforatì uniformì

Casoroc

Design
Suprafaêì lisì

Casobianca

Design
Suprafaêì cu granulaêie redusì

Clasa de
combustibilitate: C1

Clasa de
combustibilitate: C1

Clasa de
combustibilitate: C1

Reflexia
luminii: >80%

Reflexia
luminii: 84%

Reflexia
luminii: 85%

Zugrìvealì
posibilì

Zugrìvealì
posibilì

Zugrìvealì
posibilì

Rezistenêa la
umezealì 90% UMR

Rezistenêa la
umezealì 90% UMR

Rezistenêa la
umezealì 90% UMR

Dimensiuni
600 x 600 x 8 mm
600 x 600 x 9,5 mm

Dimensiuni
600 x 600 x 8 mm
600 x 600 x 9,5 mm

Dimensiuni
600 x 600 x 8 mm
600 x 600 x 9,5 mm

Forma muchiilor: A, E 15, E 24

Forma muchiilor: A, E 15, E 24

Forma muchiilor: A, E 15, E 24

Curba absorbêiei acustice

Curba absorbêiei acustice

Curba absorbêiei acustice
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Plafon casetat Casoprano - cu muchie vizibilì (A)

5

2
4

1
3b

Indicaêii
Plìcile Casoprano corespunzìtoare
tipului A sunt prevìzute pentru
montare într-un sistem vizibil de
agìêare T-15 sau T-24. Vì sfìtuim
sì montaêi plìcile la o umiditate
de cca. 40-80%.
În momentul montìrii trebuie
luate în consideraêie urmìtoarele:
- Când aêi început montarea plìcilor plafonului este indicat sì
purtaêi o pereche de mìnuèi albe èi
curate.
- Menêineêi mereu aceeaèi direcêie
de aplicare a plìcilor: orientaêi-vì
dupì semnele marcate pe spatele
plìcilor.
- Nu folosiêi într-o încìpere plìcile
de acelaèi tip, dar din alte serii de
producêie.
- Dimensiunile plafonului se
moduleazì pentru plìci întregi de
600 x 600, iar diferenêele se împart
simetric la marginile suprafeêelor,
completìrile fiind > 300 mm.
Pentru dimensiuni < 300 mm se
renunêì la un modul, iar diferenêa
cumulatì cu dimensiunea plìcii se
împarte simetric pe laturile plafonului.
- Menêineêi o distanêì de suspendare de minim 120 mm.
- În unele situaêii pot deveni
vizibile anumite diferenêe de
umbrì.
- În cazul sistemului de agìêare, a
se respecta instrucêiunile fabricantului.

T-24

T-15

Fixare de perete
Fixarea de perete se poate efectua dupì cum urmeazì:

Profil perimetral cu
compensator

Profil perimetral

Profil dublu L

Inventar de materiale
Cantitìêile indicate se raporteazì la un plafon Casoprano de 10m2.
Articol

Dimensiuni

Consum

în mm

tehnic

600 x 600

28 buc.

2 Profil principal

3600

3 buc.

3a Profil secundar

1200

14 buc.

3b Profil compartimentare

600

14 buc.

4 Profil perimetral

3000

3 buc.

5 Tije de suspendare

1000

8 buc.

-

8 buc.

1 Plìci Casoprano cu muchie A

6 Diblu DN 6

14

3a

Plafon casetat Casoprano - cu muchie semivizibilì (E)
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2
1

4

T-24

3b

3a

Indicaêii
Plìcile Casoprano corespunzìtoare
tipului A sunt prevìzute pentru
montare într-un sistem vizibil de
agìêare T-15 sau T-24. Vì sfìtuim
sì montaêi plìcile la o umiditate
de cca. 40-80%.

T-15

Fixare de perete
Fixarea de perete se poate efectua dupì cum urmeazì:

Profil perimetral dublu L

Profil perimetral cu
distanêier din ipsos

Profil perimetral èi plìci
cu muchie A

Inventar de materiale
Cantitìêile indicate se raporteazì la un plafon Casoprano de 10 m2.
Articol

1 Plìci Casoprano cu muchie E

Dimensiuni

Consum

în mm

tehnic

600 X 600

28 buc.

2 Profil principal

3600

3 buc.

3a Profil secundar

1200

14 buc.

3b Profil compartimentare

600

14 buc.

4 Profil perimetraldublu L

3000

3 buc.

5 Tije de suspendare

1000

8 buc.

6 Diblu DN 6

8 buc.

În momentul montìrii trebuie
luate în consideraêie urmìtoarele:
- Când aêi început montarea
plìcilor plafonului este indicat sì
purtaêi o pereche de mìnuèi albe èi
curate.
- Menêineêi mereu aceeaèi direcêie
de aplicare a plìcilor: orientaêi-vì
dupì semnele marcate pe spatele
plìcilor.
- Nu folosiêi într-o încìpere plìcile
de acelaèi tip, dar din alte serii de
producêie.
- Dimensiunile plafonului se
moduleazì pentru plìci întregi de
600 x 600, iar diferenêele se împart
simetric la marginile suprafeêelor,
completìrile fiind > 300 mm.
Pentru dimensiuni < 300 mm se
renunêì la un modul, iar diferenêa
cumulatì cu dimensiunea plìcii se
împarte simetric pe laturile plafonului.
- Menêineêi o distanêì de suspendare de minim 120 mm.
- În unele situaêii pot deveni
vizibile anumite diferenêe de
umbrì.
- În cazul sistemului de agìêare, a
se respecta instrucêiunile fabricantului.
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Optimizarea tratamentelor acustice
Optimizarea acusticii unei sìli este deosebit de importantì deoarece permite ascultìtorilor sì audì
clar ceea ce spune vorbitorul, fìrì a fi nevoie sì depunì un efort în mod special, permite vorbitorului sì
vorbeascì normal , calm, fìrì sì oboseascì, faciliteazì o bunì comunicare.
Se cunoaète faptul cì inteligibilitatea vorbirii poate fi îmbunìtìêitì printr-un tratament acustic adecvat al
încìperii respective. Se urmìreète pe de o parte amplificarea reflexiilor utile ale sunetelor èi limitarea reflexiilor
întârziate adicì a reverberaêiei de interferenêì cu undele directe.
Metoda uzualì este de aplicare a materialelor fono reflectante pe tavan pentru a crea unde reflectate imediate
ce vor amplifica sunetul direct èi a materialelor fono absorbante pentru anularea reflexiilor de interferenêì.
Pereêii primesc suprafeêe de absorbêie sau reflexie a sunetului, dupì necesitìêi.
Se cunoaète, însì, cì o serie de factori influenêeazì alegerea corectì a tratamentului acustic ce trebuie aplicat
într-o încìpere. Astfel intervin în acustica sìlii suprafeêele de ferestre necesare iluminatului natural, anumite
materiale de finisaje existente sau
impuse de cerinêele de design
interior, calitìêile diferite ale materialelor ce se doresc a fi puse în
operì.
În consecinêì tratamentul acustic al
unei sìli nu poate fi realizat decât
printr-un studiu de optimizare,
funcêie de forma èi dimensiunile
geometrice ale încìperii, de poziêia
vorbitorului
èi
ascultìtorilor,
numìrul lor precum èi de o serie de
materiale ce acoperì diverse
suprafeêe ale încìperii.
Acum Rigips România vì oferì
know-how printr-un program de
simulare pentru un astfel de studiu de optimizare acusticì èi anume softul specializat: “WORD INTELLIGIBILITY
AND REVERBERATION TIME SOFTWARE”.
Programul este realizat în colaborare cu firma Acouphen, specializatì în studii de acusticì èi vibraêii.
Programul este conceput pentru optimizarea acusticii unei sìli prin folosirea unor finisaje dintr-o serie largì de
materiale, precum èi prin utilizarea plafoanelor false speciale Rigips pentru tratamente acustice din familia
Casoprano si Gyptone sau a placìrii suprafeêelor verticale cu plìci Gyptone.
Interfaêì aplicaêiei este deosebit de facilì, oferind pas cu pas posibilitatea parcurgerii exerciêiului de optimizare
, cu explicaêii èi grafice interactive.
Aplicaêia oferì mai multe module principale de calcul, algoritmul urmìrind optimizarea acusticii încìperii.
1. Se aleg parametri geometrici ai încìperii (“Geometric parameters”), poziêia vorbitorului èi ascultìtorilor. Se
poate preciza poziêia vorbitorului, auditorului, numìrul acestora èi poziêia în plan vertical (coordonata z înìlêimea). Dimensiunile geometrice conduc la o
vizualizare schematicì proporêionalì. Sunt
calculate automat suprafeêele de pereêi, plafon,
pardosealì.
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2. Se introduc datele privind suprafeêele existente de
pereêi èi tavan (suprafeêe èi tip material) în Modulul
“Selected for Ceiling and Walls existing surface”.

3. Se introduc datele privind suprafeêele existente de
pardoseli (suprafeêe èi tip material) în Modulul “Select
for existing floor finish”.

6. Se introduce suprafaêa doritì de pardoseala cu noul
finisaj utilizând Modulul aplicaêiei “Floor finish”.

7. Se pot introduce opêional alte date (numìr de
persoane aflate în încìpere, alte piese de mobilier
existent etc.) prin modulul “Additional e.g. :people…
furniture… “

8. Se efectueazì calculul estimativ al timpului de
reverberaêie, utilizând modulul “Calculate Reverberation time”.
4. Se efectueazì calculul automat de optimizare a
suprafeêelor de plafon èi pereêi cu materialele Rigips
(plìci casete Casoprano èi Gyptone).

5. Se aleg suprafeêele èi materialele dorite în Modulul
de program Ceiling and walls with BPB solution fiind
posibilì èi comparaêia cu alte materiale similare.

Prin folosirea Modului “Quality of solution” se pot
analiza grafic caracteristicile acustice èi aprecia timpul
de reverberaêie obêinut funcêie de valoarea optimì.
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Studii caz

Tratament acustic: Amfiteatru - capacitate 70 persoane -

Plafon:
Casovoice : 73 mp
Casoforte : 18 mp
Perete fundal:
Gyptone L6: 12mp
Pardosealì:
Invelitoare PVC tip linoleum
Ferestre: 18mp
Plenum: 300mm, fìrì vatì mineralì

Tratamentul acustic al plafonului constì din
îmbunìtìêirea reflexiilor sonore utile folosind plìci
de plafon casetat Casoforte èi din limitarea
reverberaêiei folosind plìci Casovoice. În acelaèi
timp se evitì reflexiile sonore întârziate prin
folosirea plìcilor Gyptone 42 pe peretele din
fundalul încìperii.
Aprecierea inteligibilitìêii pentru încìpere
s-a situat “Bunì” în norma RASTI.

Rezultate obêinute folosind tratament acustic
TIMPUL DE REVERBERAéIE MëSURAT
Hz
125
250
sec.
0.54
0.6

500
0.59

1000
0.6

2000
0.64

4000
0.66

RASTI mìsurat
RASTI
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Primul rând

Rândul din mijloc

Ultimul rând

Media

0.68

0.6

0.65

0.67

Studiu acustic pentru un amfiteatru de 285 m3
Comparaêie între tratamentul acustic Rigips èi tratamentul standard
Avand în vedere “spectrul vorbirii”, este foarte important ca timpul de reverberaêie la frecvenêe joase sì nu
depìèeascì timpul de reverberaêie obêinut în gama de frecvenêe înalte, pentru a asigura o perfectì
inteligibilitate a vorbirii.
Modularea încìperii pentru calculul RASTI

Calcularea timpului de reverberaêie

Dimensiunile încìperii: 9,2 x 10,3 x 3m

Se observì o îmbunìtìêire semnificativì a RASTI când sunt alese plìcile Casovoice èi Casoforte, care au cele
mai bune curbe de absorbêie în funcêie de frecvenêì.
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Tratament acustic: Amfiteatru - capacitate 60 persoane -

Plafon:
Casovoice : 80 mp
Casoforte : 14 mp
Perete fundal:
Gyptone 42: 18 mp
Pardosealì:
tiling
Ferestre: 15 mp
Plenum: 300 mm, fìrì vatì mineralì

Tratamentul acustic al plafonului constì din
îmbunìtìêirea reflexiilor sonore utile folosind plìci
de plafon casetat Casoforte èi din limitarea
reverberaêiei folosind plìci Casovoice. În acelaèi
timp se evitì reflexiile sonore întârziate prin
folosirea plìcilor Gyptone 42 pe peretele din
fundalul încìperii.
Aprecierea inteligibilitìêii pentru încìpere
s-a situat “Buna” în norma RASTI.

Rezultate obêinute folosind tratament acustic
TIMPUL DE REVERBERAéIE MëSURAT
Hz
125
250
sec.
0.6
0.75

500
0.7

1000
0.65

2000
0.65

4000
0.65

RASTI mìsurat
RASTI
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Primul rând

Rândul din mijloc

Ultimul rând

Media

0.69

0.64

0.68

0.67

Studiu acustic pentru un amfiteatru de 280 m3
Comparaêie între tratamentul acustic Rigips èi tratamentul standard
Având în vedere “spectrul vorbirii”, este foarte important ca timpul de reverberaêie la frecvenêe joase sì nu
depìèeascì timpul de reverberaêie obêinut în gama de frecvenêe înalte, pentru a asigura o perfectì
inteligibilitate a vorbirii.
Modularea încìperii pentru calculul RASTI

Calcularea timpului de reverberaêie

Se observì o îmbunìtìêire semnificativì a RASTI când sunt alese plìcile Casovoice èi Casoforte, care au cele
mai bune curbe de absorbêie în funcêie de frecvenêì.
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Unealta de èanfrenare

Mod de utilizare
Scula de èanfrenare realizeazì profilul muchiei semivizibile al
plìcii de plafon casetat Casoprano.
Tìierea muchiei se face în doi timpi: în prima fazì se aplicì o
tìieturì pe faêa finisatì a plìcii, iar în faza a doua tìierea se face în
cantul plìcii din gips-carton, planurile celor douì tìieturi fiind
perpendiculare unul pe celìlalt.
çanfranarea muchiei se aplicì plìcilor de contur care datoritì
corecêiilor dimensionale realizate au pierdut muchia retrasì în trepte.

1. Reglarea uneltei - Reglarea lamei în unealtì

Poziêie înaltì

2. Ajustarea lamei: Pentru plìcile Casoprano se utilizeazì lama în poziêia înaltì

3. Tìierea:
- se poziêioneazì placa cu faêa spre utilizator
- se poziêioneazì unealta perpendicular pe
placì astfel încât sì obêineêi lìêimea doritì
a èanfrenului, èi trageêi spre dvs. pentru
a tìia placa.

4. Adâncimea èanfrenului - prima trecere:
- se regleazì unealta pe poziêia înalt
- se aèeazì unealta cu partea proeminentì
la capìtul plìcii èi se trage
- se repetì operaêiunea

5. Terminarea èanfrenìrii - a doua trecere
- se regleazì unealta pe poziêia jos
- se aèeazì unealta cu partea proeminentì
la capìtul plìcii èi se trage
- se repetì operaêiunea
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Poziêie joasì

