
Sârma moale neagră (SMN) se realizează din sârmă tare mată, care este supusă 

procesului de tratament termic, de recoacere. Sârma moale neagră are o gamă largă de 

întrebuințări, fiind destinată domeniului de construcții la legarea elementelor de armare și 

de fixare a cofrajelor sau la diverse alte legături, în domeniul agricol (mai ales în cultura

viței de vie și în pomicultură), în gospodării (pentru fixarea și întărirea plasei de gard), 

pentru țesături și împletituri, la realizarea de împejmuiri simple , legate între stâlpi sau

cadre de gard.
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Fișă tehnică - Sârmă moale neagră



Conditii tehnice de calitate

Referințe normative: CS 02 in vigoare

Ambalare

Sârma moale neagră se livrează sub formă de colaci bine depănați. Colacii se leagă cu 

sârmă în patru locuri echidistante. Există posibilitatea balotării colacilor, câte 3-10 

colaci/balot. Baloții astfel formați se leagă cu bandă PET/metalică.

Rozetele se leagă în patru locuri echidistante, cu bandă PET sau bandă metalică, 

greutatea acestora fiind de max. 700 kg.

La cererea beneficiarului se pot executa colaci/rozete având şi alte greutăţi sau 

dimensiuni, decât cele specificate.

Abaterile limită se pot stabili de comun acord cu beneficiarul.
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Diamentrul

nominal,

mm

Abateri 

limită

mm

Aria 

secțiunii

mm2

Masa 

liniară

kg/1000 m

Diametrul 

interior al 

colacului

mm

Greutate

aprox./ 

colac

kg

Ø 1,18

± 0,04

1,094 8,585

230-260

colaci

25-100

Ø 1,20 1,130 9,012

Ø 1,25 1,227 9,634

Ø 1,40 1,539 12,084

Ø 1,50

± 0,06

1,767 15,672

Ø 1,60 2,011 15,783

Ø 1,80 2,545 19,876

400-450

colaci

400-450

rozete

50-200

colaci

500-700

rozete

Ø 2,00 3,142 24,668

Ø 2,20

± 0,08

3,941 30,935

Ø 2,50 4,909 38,533

Ø 2,65 5,515 43,257

Ø 2,80 6,157 48,536

Ø 3,00 7,069 55,488

Ø 3,10 7,544 58,100

Ø 3,50 9,898 77,669

Ø 4,00

± 0,10

12,566 98,646

Ø 4,50 15,904 124,849

Ø 5,00 19,632 154,135

Ø 6,00 28,274 221,953

Rezistența la tracțiune max. 590 N/mm2


