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APROBAT DE MAMA-NATURĂ

După implementarea cu succes a
tehnologiei ECOSE® Technology în
vata minerală de sticlă în anul 2009,
Knauf Insulation a introdus la 1
ianuarie 2016 această tehnologie și
în producția de vată minerală
bazaltică.

04 | KNAUF INSULATION

MARSHFIELD
SIOUX FALLS

ALBION

BRAMPTON

SCOTIA

MACEDONIA
SHASTA LAKE
DENVER

STOCKTON

INWOOD

SHELBYVILLE
WRIGHT CITY
GREENVILLE

KINGMAN

LAWRENCEVILLE
LANETT

DALLAS
JACKSON

Knauf Insulation
Fabrici de producție
■ VATĂ MINERALĂ
■ VATĂ DE LEMN
● LAMINARE
● PREFABRICATE

Knauf Insulation
Fiind parte a grupului Knauf, Knauf Insulation se numără printre cei mai mari producători din lume de soluții
de izolație. Knauf Insulation este compania care a crescut cel mai repede în domeniul izolațiilor, având în
componență aproape 40 de fabrici în Europa și America cu peste 5000 de angajați.
În toată lumea, Knauf Insulation vine în întâmpinarea nevoii crescânde de eﬁcacitate energetică, izolare
acustică și protecție împotriva incendiilor în clădiri de locuințe existente, clădiri publice, construcții
comerciale și industriale.
KNAUF INSULATION – SOLUȚII ȘI PRODUSE
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Misiune

Knauf Insulation România

Misiunea noastră este de a provoca modurile
convenționale de gândire, de a crea soluții de izolații
inovatoare care vă vor inﬂuența stilul de viață și vor
construi viitorul, având grijă de oamenii care realizează și
folosesc aceste soluții, precum și de lumea de care
depindem cu toții.

Cu o experiență de peste 30 de ani și o dezvoltare
rapidă, Knauf Insulation este una dintre cele mai
respectate companii globale din industria izolațiilor.
Producător al unei game largi de materiale izolante,
Knauf Insulation se poziționează strategic și oferă
soluții pentru toate tipurile de aplicații.
Prezent din 2008 în Romania, Knauf Isolation este unul
dintre cei mai importanți jucători de pe piața
materialelor izolante, cu un portofoliu ce include vată
minerală de sticlă, vată minerală bazaltică, membrane
Homeseal LDS și plăci din ﬁbre de lemn (Heraklith).
KNAUF INSULATION – SOLUȚII ȘI PRODUSE
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SUSTENABILITATEA
moștenire pentru viitor

Knauf Insulation utilizează tehnologii avansate care conferă calitate superioară produselor fabricate și
ambalajelor acestora. Asigură în același timp o reducere substanțială a emisiilor de CO2 în timpul
procesului de producție. Modul de ambalare permite reducerea timpului de încărcare/descărcare,
micșorarea suprafeței de transport și depozitare a produselor, precum și reducerea consumului de
combustibil necesar livrării produselor către clienți.
Portofoliul de vată minerală de sticlă, include o tehnologie inovatoare, ECOSE® Technology, care folosește
un liant fără conținut de formaldehidă adăugată, fabricat din materiale organice regenerabile, nu din
produse chimice pe bază de petrol. Astfel, produsele Knauf Insulation sunt mai plăcute la atingere,
produc mai puțin praf, au miros neutru și sunt prietenoase cu mediul.
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Knauf Insulation are scopuri bine deﬁnite de sustenabilitate,
care țin de economie, mediul înconjurător și comunitățile locale.
KNAUF INSULATION – SOLUȚII ȘI PRODUSE
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EFICIENȚA ENERGETICĂ
cheia pentru sustenabilitate

Astăzi consumăm energie pentru tot ceea ce facem: pentru a merge la serviciu și pentru a călători, pentru
a folosi utilaje în industrie, pentru a încălzi sau răcori casa și pentru a încărca bateriile multor aparate și
echipamente, al căror număr crește constant.

CLĂDIRI

40%

TRANSPORT

32%
INDUSTRIE 28%
Majoritatea țărilor și-au asumat reducerea emisiilor de CO2 cu 20% până în anul 2020. Scăderea
consumului de energie în clădiri este esențială pentru realizarea acestui scop, având în vedere că în
clădiri se consumă peste 40% din energia totală. Există numeroase moduri de a atinge acest scop, iar
toate presupun acționarea comună a mai multor organizații și indivizi – inclusiv guverne, industrie,
comunitate locală, familii și indivizi.
Cel mai important pas, însă, este ca ﬁecare dintre noi să reducă cantitatea de energie consumată printr-o
eﬁciență energetică crescută.

KNAUF INSULATION – SOLUȚII ȘI PRODUSE

08 | KNAUF INSULATION

IZOLAȚIA

cheia pentru eﬁciență energetică

Aproape jumătate din consumul de
energie al clădirilor clasice se pierde prin
elementele de anvelopă, respectiv prin
fațade, acoperișuri și podele.

IMPORTANȚA IZOLAȚIEI
Clădirea va rămâne călduroasă pe timp
de iarnă și răcoroasă pe timp de vară,
datorită proprietăților stratului izolator
care contribuie la menținerea unei
temperaturi constante, împiedicând
transferul de energie termică. Cu cât este
mai mare diferența de temperatură dintre
interiorul și exteriorul clădirii, cu atât este
nevoie de un strat izolator mai gros care
să încetinească transferul de căldură.

KNAUF INSULATION – SOLUȚII ȘI PRODUSE
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ECONOMISIREA ENERGIEI

izolația potrivită la locul potrivit

AȚI AUZIT CĂ?
Circa 80% din clădirile rezidențiale din
România nu sunt izolate conform cu
reglementările în vigoare, iar procentul
clădirilor publice care sunt extrem de
ineficiente energetic este și mai mare?

FAȚADA
Introducerea de material izolator de
grosime corespunzătoare în stratul
exterior al clădirii va duce la reducerea
energiei consumate pentru încălzire și
răcire a clădirii cu până la 40%.

ACOPERIȘUL
Se înregistrează o reducere a consumului
de energie cu 30-35% dacă se izolează și
acoperișul – înclinat sau plat.

PODEAUA
Podeaua rece indică pierderi termice
prea mari. Izolarea podelei duce la
reducerea pierderilor termice, precum și
a consumului de energie cu 13%.

KNAUF INSULATION – SOLUȚII ȘI PRODUSE
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REGLEMENTĂRI ÎN ROMÂNIA
Eﬁciența energetică – legislație
În anul 2013, în Romania a fost adoptată Legea 159/2013 pentru modiﬁcarea și completarea Legii 372/2005
privind performanța energetică a clădirilor (M.O. nr. 283 din 20/05/2014). Legea deﬁnește categoriile de clădiri
pentru care se aplică, cadrul general al metodologiei de calcul a performanței energetice, cerințele de performanță
energetică pentru clădiri noi și existente, certiﬁcatul de performanță energetică al clădirilor și al unităților de
clădire, activitatea auditorilor energetici pentru clădiri.
În anul 2017 se aprobă ordinul nr. 2641/2017 privind modiﬁcarea și completarea reglementării tehnice
"Metodologie de calcul al performanței energetice a clădirilor", aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor,
construcțiilor și turismului nr. 157/2007. Ordinul aduce completări cu privire la consumul maxim de energie
primară pentru energie primară din surse neregenerabile pentru clădiri cu regim de înălțime mai mici de P+4,
respectiv mai mari decât P+4. Cel mai mare progres a fost înregistrat la pereții exteriori și acoperiș, pentru care
trebuie să se adauge o izolație termică de 10-16 cm, respectiv 20-25 cm.

Certiﬁcat energetic
Potrivit reglementărilor, proprietarul sau administratorul unei clădiri sau apartament este obligat să pună
la dispoziția potențialului cumpărător sau chiriaș o
copie a certiﬁcatului energetic, anterior perfectării
contractului. La încheierea contractului de vânzarecumpărare, proprietarul este obligat să îi dea
cumpărătorului certiﬁcatul energetic în original.
Certiﬁcatul de performanță energetică este în sine, de
fapt, rezultatul unui calcul extins care se numește
proiect de eﬁciență energetică, eliberat de auditori
atestați de MDRAP. Este documentul care prezintă date
clare despre consumul anual de energie pentru
încălzirea respectivei clădiri. Certiﬁcatul clasiﬁcă
clădirile în 7 clase energetice (de la cel mai bun A la
cel mai scăzut G).

KNAUF INSULATION – SOLUȚII ȘI PRODUSE

Pentru o clădire nouă este necesar ca rezultatul
clasiﬁcării să ﬁe minim clasa C la încălzire, însemnând
că energia primară din surse neregenerabile pentru
încălzire trebuie să ﬁe de maxim 153 kWh/m2 pentru
clădiri cu regim de înălțime suprateran <P+4 și 117
kWh/m2 pentru clădiri cu regim de înălțime suprateran
≥P+4. Certiﬁcatul de performanță energetică este unul
dintre indicatorii importanți urmăriți de cumpărătorii
de imobiliare, deoarece clientul va alege mai degrabă
un imobil clasă A decât clasă C, având în vedere că
toți plătim înclăzirea după consumul real în kWh, nu
paușal, după metrul pătrat încălzit. În viitor în România
va exista un Registru Central al Certiﬁcatelor de
performanță energetică public, unde vor putea ﬁ
găsite date despre ﬁecare pașaport energetic.
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Izolarea acustică
În afară de liniștea și productivitatea întreruptă, gălăgia
inﬂuențează și sănătatea oamenilor. Un exces de decibeli nu
perturbă doar auzul, ci inﬂuențează negativ întregul organism
uman: crește și tensiunea arterială, crește nervozitatea și
irascibilitatea, duce la sindromul oboselii cronice.
Gălăgia înseamnă orice zgomot nedorit, ﬁe că este sunet venit
prin aer (vorbitul cu voce tare, muzică, traﬁc) sau zgomotul
produs de lovituri (mers, mutarea mobilei, lovituri în podea).
Pentru a ne proteja de acest inamic modern, este obligatoriu
ca imobilul să ﬁe izolat fonic în mod corespunzător, mai ales
pereții exteriori, pereții de compartimentare și podelele.

Protecția împotriva
incendiilor la fațade

50%

din cazurile mortale provocate de incendii
se petrec exclusiv în urma inhalării
fumului și gazelor toxice

90%

din timp îl petrecem în clădiri

90%

din incendii se petrec în clădiri

3 minute

e timpul în care incendiul se poate extinde
în toată camera, deoarece clădirile noastre
conțin acum mai multe materiale inﬂamabile
decât în trecut
Fire Safe Europe “EUROPE IS PLAYING WITH FIRE” / FSEU-03.12.2014.

Reacția fațadei la incediu depinde mai ales de tipul
materialului izolator folosit. Vata minerală bazaltică este
material incombustibil de clasa A1 și permite întregului sistem
de fațadă de contact să obțină clasa de reacție la foc de la
A2 s1 d0, adică clasa de sistem incombustibil de fațadă de
contact. Normativul despre cerințele tehnice pentru protecția
împotriva incendiilor la pereții exteriori ai clădirilor
(P118-1999) este valabil în România din 07.04.1999 și
deﬁnește modalitățile în care pot ﬁ folosite materialele și
sistemele în pereții exteriori de tip fațadă de contact (ETICS).
Regulamentul identiﬁcă separat categorii de clădiri cu risc de
evacuare ridicat în caz de incediu (școli, grădinițe, spitale,
facultăți) pentru care nu sunt admise utilizarea materialelor și
a ﬁnisajelor din mase plastice în spațiile accesibile copiilor și
în general, se va elimina utilizarea celor care degajă fum și
gaze toxice în caz de incendiu. În această categorie intră și
clădirile înalte și foarte înalte, peste 28m respectiv 45m.
Pentru blocurile de locuințe supuse planului național de
modernizare se aplică prevederile GP 123/2013 – Ghid
privind proiectarea și executarea lucrărilor de reabilitare
termică a blocurilor de locuințe (M.O. nr. 538bis/
26.08.2013) și SC007/2013 – Soluții cadru privind reabilitarea termo–higro–energetică a anvelopei clădirilor de locuit
existente (M.O. nr. 540bis/27.08.2013), care impun în cazul
folosirii unui sistem termoizolant pentru fațadă B s2 d0
aplicarea unor fâșii orizontale continue de material
termoizolant cu clasa de reacție la foc A1 sau A2 – s1 d0
dispuse în dreptul tuturor planșeelor clădirii cu lățimea de
minimum 0,30 m și cu aceeași grosime cu a stratului
materialului termoizolant folosit la izolarea fațadei.

KNAUF INSULATION – SOLUȚII ȘI PRODUSE
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ALIATUL DUMNEAVOASTRĂ

Pentru economia de energie, protecție
împotriva zgomotului și împotriva incendiilor
Pe piața din România, Knauf Insulation distribuie vata minerală bazaltică cu ECOSE® Technology, vata minerală
de sticlă cu ECOSE® Technology, precum și alte materiale (membrane de acoperiș și folii, dibluri pentru fațade).
De aceea, avem posibilitatea de a oferi soluții complete din punct de vedere al construcțiilor eﬁciente energetic,
expertiză de nivel înalt în domeniul consilierii și al instrumentelor de estimare.

Vata minerală bazaltică cu ECOSE® Technology
Produsele din vată minerală bazaltică oferă un portofoliu variat de soluții pentru aplicațiile ce impun o
protecție sporită împotriva incendiilor.
Sunt materiale mai dure, dar rigide, ce permit păstrarea pe termen lung a excelentelor proprietăți
mecanice ideale pentru izolarea termică a sistemelor de încălzire sau de aer condiționat.
Materia primă pentru fabricarea vatei minerale bazaltice este roca numită bazalt.
Caracteristici
– Menținerea stabilității dimensionale în caz de presiune excesivă;
– Material incombustibil, mai dens decât vata minerală de sticlă;
– Rezistență la temperaturi înalte de până la 850°C;
– Disponibilitate sub formă de plăci sau lamele.
Un termoizolator excelent în perioada de vară și de iarnă, are punct de topire ridicat (peste 1000 grade
Celsius), ceea ce îl face material incombustibil ce poate apăra de incendii. De asemenea, este un
absorbant ideal pentru energia fonică.
Izolație ideală, mai ales acolo unde se cere rezistență mai mare la compresiune, sau performanță
izolatoare ideală pe perioada verii (acoperișuri plate, podele, fațade, mansarde).
KNAUF INSULATION – SOLUȚII ȘI PRODUSE
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Vată minerală de sticlă cu ECOSE® Technology
Acest material izolant de origine minerală are un conținut ridicat de material reciclat, ﬁind obținut prin
topirea nisipului și a zgurii de sticlă. Masa topită se transformă în ﬁbre care, după adăugarea liantului
inovator ECOSE® Technology, formează role sau plăci izolante.
Se caracterizează prin performanțe termice, acustice și anti-incendiu excelente, cu punct de topire la circa
700 grade Celsius. Este materialul izolant ideal pentru aplicații unde nu există solicitări mecanice
(acoperișuri înclinate, mansarde, plafoane suspendate, pereți de compartimentare).

Accesorii
Pentru a livra clientului soluția ﬁnală,
oferta noastră include și accesorii: folii,
membrane și benzi de etanșare pentru
acoperișuri plate și înclinate, podele, și
fațade ventilate, dibluri pentru fațada
de contact. Toate aceste produse,
împreună cu materialele izolante
uzuale, fac ca soluțiile noastre să ﬁe
complete, iar implementarea facilă.

KNAUF INSULATION – SOLUȚII ȘI PRODUSE
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SUPORT TEHNIC
În cei zece ani de până acum, Knauf Insulation a investit efort și cunoștințe pentru ca suportul tehnic oferit
clienților să ﬁe la cel mai înalt nivel. Indiferent că este vorba despre proprietarul unei case, de vânzătorul
de materiale de construcții sau de arhitect, echipa noastră va găsi soluția și va veni în întâmpinarea
nevoilor dumneavoastră într-unul din modurile de mai jos.

Detalii CAD predeﬁnite, elaborate conform cerințelor de eﬁciență
energetică curente sunt disponibile, detalii pentru toate tipurile de
construcții, în format DWG și PDF și se pot descărca gratuit de pe
pagina Knauf Insulation România.

Estimarea lucrărilor

Suport tehnic cu privire la obținerea certiﬁcatelor clădirilor verzi

Certiﬁcarea clădirilor verzi

KNAUF INSULATION – SOLUȚII ȘI PRODUSE
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SUPORT TEHNIC
Clădirile sustenabile și standarde de certiﬁcare
a clădirilor verzi
Industria construcțiilor verzi se dezvoltă rapid, cu o tendință crescândă de folosire a aparatelor de
clasiﬁcare a clădirilor verzi. Mai multe despre cele mai populare standarde de certiﬁcare a clădirilor
verzi puteți citi pe pagina noastră www.knauﬁnsulation.ro. De asemenea, aici puteți aﬂa cum reușiți,
aplicând soluțiile Knauf Insulation, să obțineți puncte în plus la certiﬁcarea clădirilor verzi.

Utilizarea produselor Knauf Insulation în clădiri verzi
Produsele noastre reduc consumul de energie, sunt printre cele mai
sustenabile având un conținut ridicat de materie primă reciclată și
în plus, suntem prima companie căruia i s-a acordat nivelul Gold al
certiﬁcatului Indoor Air Quality de la Euroﬁns, îndeplinind toate
criteriile europene existente cu privire la calitatea aerului în interior.
În plus, un număr mare din produsele noastre sunt însoțite de
Declarații de mediu (EPD – Environmental Product Declaration), un
document cu privire la impactul produselor asupra mediului,
dovedind că dezvoltarea de produse sustenabile este focusul nostru
în ultimii ani, iar izolarea clădirilor contribuie la transformarea
acestora în clădiri mai durabile și ecologice. Astfel, folosind
produsele noastre la izolarea clădirilor se câștigă puncte schemele
de obținere a certiﬁcarilor verzi: BREEAM, LEED, HQE, DGNB.
Puteți aﬂa mai multe informații despre schemele de certiﬁcare verzi
și puteți descărca certiﬁcatele produselor noastre de pe pagina
www.knauﬁnsulation.ro

KNAUF INSULATION – SOLUȚII ȘI PRODUSE
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NATURA ȘI-A SPUS CUVÂNTUL,
VATA MINERALĂ BAZALTICĂ ESTE DE CULOARE MARO
ECOSE® Technology – liant cu tehnologie inovatoare,
folosit acum și în producția de vată minerală bazaltică
Ce este ECOSE® Technology?
ECOSE® Technology este o tehnologie nouă
fără formaldehidă adăugată, bazată în
general pe materiale care se regenerează
rapid și nu pe substanțe chimice bazate pe
petrol. Pentru producția de vată minerală cu
ECOSE® Technology este nevoie de mai puțină
energie decât pentru producția cu liant
tradițional.

KNAUF INSULATION – SOLUȚII ȘI PRODUSE

ECOSE® Technology a fost creată pentru
izolație din vata minerală de sticlă și vată
minerală bazaltică, dar oferă aceleași
avantaje potențiale și altor produse unde
înlocuirea liantului ar putea reprezenta un
avantaj.
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ECOSE Technology
®

Cum funcționează ECOSE® Technology în producerea de vată minerală?
Prin transformarea bio-materialului în polimer inert
în cadrul unui proces protejat, ECOSE® Technology
se folosește pentru crearea unui liant deosebit de
puternic care leagă ﬁbrele de vată minerală.
Această invenție științiﬁcă revoluționară a permis
înlocuirea liantului tradițional cu formaldehidă cu
un liant fără formaldehidă adaugată, inovație
unică în România și în lume.

Potențial, ECOSE® Technology se poate folosi
și în alte industrii unde înlocuirea liantului este
prioritară. După implementarea cu succes în
producția de vată minerală de sticlă începând
cu 2009, Knauf insulation a introdus ECOSE®
Technology din 1 ianuarie 2016 și în producția
de vată minerală bazaltică.

NATURAL PENTRU

NOTA ZECE!

Produsele Knauf Insulation din vată minerală
cu ECOSE® Technology nu seamănă cu alte
tipuri de izolații – au culoare brun închis,
obținută fără coloranți artiﬁciali, pigmenți
sau vopsele acrilice.

În continuare, acestea oferă aceleași
caracteristici de izolare termică și fonică
precum și aceleași proprietăți mecanice cât
și cea mai bună clasă de reacție la incendiu
– A1 (material incombustibil).

KNAUF
KNAUFINSULATION
INSULATION- –REŠENJA
SOLUȚII IȘIPROIZVODI
PRODUSE
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ECOSE Technology
®

Investitor
(utilizator
imobil)

Autoritate
locală

Proiectant

Imobil
Comerciant

Supraveghetor
Executant

Cu noua generație de vată minerală putem oferi plus calitate
tuturor participanților la procesul de construcție, iar imobilele în
care este introdusă vata minerală sunt mai aproape de natură.
NIVEL SUPERIOR
DE SUSTENABILITATE

CONSTRUCȚII VERZI

Datorită nivelului ridicat de materie primă
reciclată a liantului care consumă mai puțină
energie în producția proprie și având în vedere
că nu există formaldehidă adăugată, vata
minerală cu ECOSE® Technology contribuie la
creșterea sustenabilității generale a clădirii în
care este introdusă.

Produsele Knauf Insulation din vată minerală
contribuie la ratingul total al imobilului în cele
mai utilizate sisteme rating pentru clădiri verzi
(LEED și BREEAM). Vata noastră minerală cu
ECOSE® Technology contribuie suplimentar la o
categorie mai bună a imobilului. Prin adăugarea
de vată minerală Knauf Insulation, se obțin
puncte suplimentare datorită liantului
biodegradabil fără formaldehidă adăugată
(ECOSE® Technology).
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ECOSE Technology
®

CALITATEA AERULUI
DIN INTERIOR
Vata noastră minerală cu ECOSE® Technology a
primit certiﬁcatul Euroﬁns Scientiﬁc’s ﬁrst Indoor
Air Comfort Gold Standard, care face parte din
testele și programul de certiﬁcare Euroﬁns
Indoor Air Comfort Gold Standard.

FABRICA DE PRODUCȚIE
INOVARE
Tehnologia folosită în liantul nostru, ECOSE®
Technology, este o modiﬁcare revoluționară în
industria materialelor izolante.

UȘOR DE MÂNUIT ȘI MONTAT
Liantul produs din material bio face ca produsele
noastre să ﬁe mult mai moi, deci și mai ușor de
utilizat și montat.

PREȚ
Se menține același preț pentru produsele din
vată minerală Knauf Insulation cu ECOSE®
Technology din noua generație.

Fabricile Knauf Insulation sunt certiﬁcate conform
standardelor-cheie internaționale din seria ISO:
• ISO 9001:2008 Sistem de management al
calității,
• ISO 14001:2007 Sistem de management de
mediu,
• OHSAS 18001:2007 Sistem de management
al sănătății și securității în muncă,
• EN ISO 50001:2011 Sistem de management
al energiei.

EXPUNEREA LA LOCUL DE MUNCĂ
Vata noastră minerală bazaltică cu
ECOSE® Technology este produsă fără
adăugare de liant cu formaldehidă, deci
creează un mediu mult mai sănătos pentru
angajații fabricilor noastre.
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MARCARE ȘI ETICHETARE
Toate produsele din vată minerală (bazalt și sticlă) trebuie produse conform standardului:

SR EN 13162
Produse pentru izolarea termică a clădirilor – Produse industriale din vată minerală (MW) –
Speciﬁcații
Produsele care sunt conforme cu standardul SR EN 13162 trebuie să ﬁe marcate clar, astfel ca pe produs, pe etichetă sau pe
ambalaj trebuie să conțină următoarele date:

Eticheta vată minerală bazaltică:

Eticheta vată minerală de sticlă:
denumirea produsului
grosimea plăcii/rolei

Număr de plăci în pachet

lungimea plăcii/rolei
lățimea plăcii/rolei

m2 în pachet

rezistența termică
coeﬁcient conductivitate
termică
certiﬁcat EC de performanță constantă
clasa ignifugă

număr de role în pachet
m2 în pachet

cod EC de marcare

Codul de marcare trebuie eliberat de producător. Dacă nu există cerințe pentru aplicabilitate speciﬁcă, codul trebuie
să conțină următoarele:
. Acronim termen vată minerală
. Numărul standardului european
. Marja permisă la grosime
. Stabilitatea măsurilor la temperatura dată
. Stabilitatea măsurilor în condițiile date
de temperatură și umiditate
. Tensiune sau duritate la presiune
. Duritate la întindere pe comprese
. Încărcare punct

MW
EN 13162
Ti
DS(T+)
DS(TH)
CS(10\Y)i
TRi
PL(5)i

. Absorbție apă termen scurt
. Absorbție apă termen lung
. Transfer vapor apă
. Rigiditate dinamică
. Compresibilitate
. Rupere la presiune
. Coeﬁcient practic de absorbire a sunetului
. Coeﬁcient ponderat de absorbire a sunetului
. Rezistența la trecerea aerului

WS
WL(P)
MUi ili Zi
SDi
CPi
CC(i1/i2,y) σc
APi
AWi
AFi

unde „i” trebuie să ﬁe folosit pentru clasa sau nivelul corespunzător, „oc” pentru încordare la presiune, „y” pentru numărul de an
Exemplu de cod pentru un produs din vată mineraă bazaltică:
MW - EN 13162 - T6 - DS(T+) - CS(10)70 - TR15 - PL(5)100 - MU1 - CP3 - AP0,35 - AW0,40
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CARACTERISTICI ȘI CERTIFICATE
Caracteristicile produselor din vată minerală
Prezentarea celor mai frecvente caracteristici ale produselor din vată minerală bazaltică și de sticlă, cu
explicații.
Clasiﬁcarea în funcție de reacția la incendii
Clasiﬁcarea materialelor de construcții în funcție de reacția
la foc conform EN 13501-1 se numește și „Euroclas”. Există
7 clase: A1, A2, B, C, D, E și F. Clasiﬁcările adiționale sunt
pentru: eliberare de fum s1, s2 și s3 și picături/bucăți care
ard d0, d1, d2. Produsele care aparțin de clasa A1 nu
contribuie la răspândirea incendiului în nicio fază, inclusiv
focul deschis.
Coeﬁcient conductivitate a căldurii λD
Pentru ﬁecare tip de izolație din vată minerală de sticlă sau
bazaltică, producătorul declară valoarea coeﬁcientului
conductivității termice. λ (W/mK) care reprezintă cantitatea
de căldură pe care o eliberează stratul unui material de
grosime unitară, chiar pe suprafața acestuia, la o diferență
de temperatură unitară în starea de staționare între
suprafețele de graniță ale materialului. Este valoarea care
nu depinde de grosimea materialului izolant.
Dimensiunile produsului
Lungimea și lățimea produsului nu se pot diferenția de
valoarea nominală mai mult decât: la lungime ±2%,
la lățime ±1,5%
Unghiul drept între lungimea și lățimea plăcii ≤5mm/5
Plan drept placă: ≤6mm
Marjele acceptate pentru grosimea nominală a produsului
sunt în tabelul:

Clasă

Marjă acceptată
-1% sau -1 mm 1)

+3% sau +5 mm 2)

-5% sau -1 mm 1)

+15% sau +3 mm 1)

0

+10% sau +2 mm 1)

1) Valoarea care dă o marjă mai mare.
2) Valoarea care dă o marjă mai mică.

Absorbția apei
Caracteristica rezistenței la apă se descrie prin absorbirea
la suprafață a apei, respectiv absorbirea apei WS pe o
durată scurtă (produsul expus la apă pe durata a 24h nu
trebuie să absoarbă mai mult de 1,0kg/m2) și absorbirea
apei pe termen lung WL(P) (produsul expus la apă pe
durata a 28 zile nu trebuie să absoarbă mai mult de
3,0kg/m2).
Rezistența la undele de aer
Pentru materiale izolante ﬁbroase, rezistența la tranzitul
aerului (AFi) per unitate de lungime perpendicular pe
suprafața materialului izolant nu trebuie să ﬁe sub
5kPa-s/m2.
Rezistența la întindere perpendicular pe
suprafață – delaminare
Valoarea rezistenței la întindere perpendicular pe suprafața
materialului izolant (kPa) trebuie să ﬁe peste valoarea
declarată de delaminare Tri – forța perpendiculară pe
suprafața produsului necesară pentru a cauza rupere
structurii produsului, respectiv destratiﬁcarea.

Duritate la presiune
Valoarea durității la presiune cu îndesare de 10% o10 (kPa)
trebuie să ﬁe mai mare decât valoarea declarată CS (10)i –
forța perpendiculară pe suprafață necesară pentru a cauza
scăderea grosimii produsului cu 10%.
Compresivitate – îndesare
Valoarea compresibilității c (mm) care se calculează ca
diferența dintre produs Dl înainte de greutate și DB după
greutate și care trebuie să ﬁe mai mică decât valoarea
declarată Cpi. Această marcă a calității de folosește la
produsele pentru izolarea podelei.
Încărcarea punctilinie
Se declară încărcarea punctilinie, Fp prin deformare de
5mm și niveluri de 50N. Această marcă a calității de
folosește la produsele de izolație pentru acoperișuri plate.
Semnul CE
Semnul CE reprezintă o conﬁrmare că produsul din vată
minerală bazaltică și de sticlă respectă în totalitate
standardul EN 13162.
EUCEB
EUCEB este conﬁrmarea unui organism independent care
garantează că produsele îndeplinesc criteriile pentru
materiale necancerigene, respectiv materiale care nu
inﬂuențează negativ sănătatea.
EUROFINS Indoor Air Comfort GOLD
Programul de certiﬁcare EUROFINS Indoor Air Comfort
GOLD combină criteriile regulamentelor obligatorii și
opționale create de organizații de certiﬁcare independente
și organisme private de certiﬁcare, precum Blue Angel, M1,
AgBB, AFSSET și altele. Marca GOLD/AUR conﬁrmă că
produsul respectă cele mai înalte standarde pentru un grup
de produse, legat de calitatea aerului din interior; de
asemenea, asigură concordanța cu orice audit din partea
terților care poate urma.
CoCoP – certiﬁcate de constanță a performanței,
Conform regulamentelor despre produsele de construcții ale
Parlamentului european și Consiliului 305/2011/EU, se
conﬁrmă că toate prevederile legate de estimarea și
veriﬁcarea performanțelor descrise în anexa pentru
standardul EN 13162:2012+A1:2015 implementate sub
sistemul1 1 și că trăsăturile-cheie ale reacției în caz de
incendiu respectă toate cerințele sus-menționate.
DoP – Declarația despre proprietăți, este o
parte-cheie în Reglementările despre produsele de
construcții. Fiecare produs pentru construcții ce aparține de
standardul european armonizat trebuie să aibă Declarația
despre proprietăți și să ﬁe certiﬁcat cu semnul CE.
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IZOLAREA ACOPERIȘULUI ÎNCLINAT
- SUB CĂPRIORI
De ce să izolăm acoperișul?

Acoperișul este o parte a învelișului imobilului, prin care se pierde cea mai mare parte a
energiei – până la 35%. Cel mai frecvent este o construcție din lemn ușor, expusă cel mai
mult inﬂuențelor exterioare, așa că mansarda se supraîncălzește vara și se răcește iarna.
AVANTAJELE VATEI MINERALE DE STICLĂ
STABILITATE TERMICĂ
Vata minerală cu tehnologie ECOSE® este recomandată pentru
izolarea acoperişurilor înclinate, ca material de umplutură pentru
izolare termică între căpriori, în special în spaţiile cu cerinţe ridicate în
ceea ce priveşte proprietăţile de izolare termică ale construcţiilor şi de
asemenea pentru construcţiile cu acoperişuri înclinate ale caselor
pasive şi cu un consum de energie redus. Pe cadrul acoperişului spre
exterior se montează folia permeabilă la vaporii de apă direct pe
materialul izolant, pentru a împiedica pătrunderea eventualului
condens în material, permițându-i produsului în același timp, să
elimine condensul de la interior. La interior, se va aplica o barieră
împotriva umezelii, ce va împiedica pătrunderea umezelii de la interior
în materialul izolant printr-o folie cu rol de barieră împotriva vaporilor
de apă.
MANSARDA „RESPIRĂ”
Vata minerală de sticlă este un
material care permite trecerea
vaporilor și astfel vaporii de apă
pot să iasă liber, fără risc de
condens, din spațiul interior. În
acest fel se creează condiții
plăcute de locuit în spațiul de sub
acoperiș.

CALITATE MAI BUNĂ A AERULUI
Vata minerală cu ﬁbre biodegradabile ECOSE® Technology
contribuie la îmbunătățirea
calității aerului în încăperi.

SECURITATE
Vata minerală de sticlă este un
material incombustibil care, în
caz de incendiu, va împiedica
extinderea focului și crearea de
gaze toxice din cauza cărora
sunt mai multe victime de obicei
decât din cauza focului.

APLICARE IDEALĂ
Vata minerală de sticlă are o
structură ﬂexibilă. Se adaptează
ideal la distanțele neregulate dintre
căpriori, blocând perfect toate
golurile prin care „curge” energia.

GROSIMEA RECOMANDATĂ A IZOLAȚIEI: 20-25 cm
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IZOLAȚIE SUB CĂPRIORI
– SOLUȚII ȘI PRODUSE

ACOPERIȘ VENTILAT – PLACARE CU SCÂNDURI
1.
2.
3.
4.

1.

Membrană de difuzie, Homeseal LDS 0.02 + bandă adezivă, Homeseal LDS SOLIFIT
Vată minerală de sticlă Uniﬁt 035 / NatuRoll, min. 10cm
Vată minerală de sticlă Uniﬁt 035/NatuRoll Pro, min. 10cm
Barieră de vapori activă, LDS 5 + bandă adezivă, Homeseal LDS SOLIFIT +bandă dublu
adezivă, Homeseal LDS SOLIFIT 2

2.
4.

3.

ACOPERIȘ VENTILAT – FĂRĂ PLACARE
1.
2.
3.
4.

1.

Membrană de difuzie, Homeseal LDS 0.02 + bandă adezivă, Homeseal LDS SOLIFIT
Vată minerală de sticlă Uniﬁt 035 / NatuRoll, min. 10cm
Vată minerală de sticlă Uniﬁt 035/NatuRoll Pro, min. 10cm
Barieră de vapori activă, LDS 5 + bandă adezivă, Homeseal LDS SOLIFIT +bandă dublu
adezivă, Homeseal LDS SOLIFIT 2

2.
4.

3.

ACOPERIȘ NEVENTILAT – STRAT IMPERMEABIL PE PARTEA SUPERIOARĂ
1.
2.
3.
4.

1.

Strat impermeabil (hârtie ter, membrană abur, tegola)
Vată minerală bazaltică, NaturBoard FIT PLUS / NaturBoard FIT, 12cm
Vată minerală de sticlă, Uniﬁt 035 / NatuRoll Pro, 14cm
Barieră de vapori, Homeseal LDS 35 (LDS 200) + bandă adezivă, Homeseal LDS SOLIFIT + bandă
dublu adezivă, Homeseal LDS SOLIFIT 2

2.
4.

ACOPERIȘ NEVENTILAT – PLĂCI OSB PE PARTEA SUPERIOARĂ
1.
2.
3.
4.

3.

1.

Plăci OSB
Vată minerală bazaltică, NaturBoard FIT PLUS / NaturBoard FIT, 12cm
Vată minerală de sticlă, Uniﬁt 035 / NatuRoll Pro, 14cm
Barieră de vapori, Homeseal LDS 35 (LDS 200) + bandă adezivă, Homeseal LDS SOLIFIT + bandă
dublu adezivă, Homeseal LDS SOLIFIT 2

2.
4.
3.

VATĂ MINERALĂ BAZALTICĂ
ȘI DE STICLĂ

NaturBoard FIT PLUS

NaturBoard FIT

Uniﬁt 035

NatuRoll Pro

Conductivitate termică (λ)

0,037 (W/mK)

0,038 (W/mK)

0,035 (W/mK)

0,039 (W/mK)

Reacție la foc

A1

A1

A1

A1

Permeabilitate la vapori

~1

~1

~1

~1

1200mm lățime

1200mm lățime

50-240

50-160

Dimensiuni (mm)

1000x600

1000x600

Grosime (mm)

40-200

50-200

(lungimea depinde de grosime)

(lungimea depinde de grosime)

FOLII ȘI BENZI

Homeseal
LDS 0.02

Homeseal
LDS 5

Homeseal
LDS 35

Homeseal
LDS 200

Homeseal
LDS SOLIFIT

Homeseal
LDS SOLIFIT 2

Permeabilitate (Sd)

0,02 (m)

5 (m)

35 (m)

200 (m)

-

-

Greutate (g/m )

100

120

100

90

-

-

Dimensiuni

1.5x50m

1.5x50m

1.5x50m

1.5x50m

l-60mm / L-25m

l-40mm / L-40m

Grosime (mm)

0.34

0.36

0.20

0.27

0.34

0.30

2
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IZOLAREA ACOPERIȘULUI ÎNCLINAT
– PESTE CĂPRIORI

Trebuie să izolați spațiul de sub acoperiș
– dar nu vreți să schimbați nimic în interior?

Aveți o mansardă frumoasă, ați făcut eforturi pentru a
amenaja interiorul, vă mândriți cu grinzile care dau
spațiului un aspect rustic...
În plus, liniile din mansardă sunt exact cum le doriți,
spațiul este limitat și orice modiﬁcare ar pune în
pericol confortul propriu.
De cealaltă parte, sunteți conștienți că a venit
momentul să montați izolație pentru că tot interiorul
frumos nu valorează nimic dacă iarna nu reușiți să
încălziți suﬁcient spațiul, iar vara nu îl puteți răcori,
deși aerul condiționat merge non-stop.
DIN FERICIRE EXISTĂ O SOLUȚIE – MANSARDA SE
POATE IZOLA ȘI PE EXTERIOR
În acest mod, tot ce ați făcut deja pentru mansardă va
rămâne neatins. În plus, veți economisi mult spațiu
căci trebuie să recunoaștem că grosimea mare a
izolației montate pe acoperiș de multe ori fură din
spațiul interior.

GROSIME RECOMANDATĂ PENTRU IZOLAȚIE: 20-25 cm
KNAUF INSULATION – SOLUȚII ȘI PRODUSE
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IZOLAȚIE PESTE CĂPRIORI
– SOLUȚII ȘI PRODUSE
RENOVARE – PESTE CĂPRIORI
1.
2.
3.
4.

1.

Membrană de difuzie, Homeseal LDS 0.02 + bandă adezivă, Homeseal LDS SOLIFIT
Vată minerală bazaltică, SmartRoof Top, 12cm
Vată minerală de sticlă, Uniﬁt 035 / NatuRoll Pro, 12cm
Barieră de vapori activă, Homeseal LDS 5 + bandă adezivă, Homeseal LDS SOLIFIT
+ bandă dublu adezivă, Homeseal LDS SOLIFIT 2

2.
3.

4.

RENOVARE – PESTE PLACA DE BETON
1.
2.
3.
4.

1.
2.

Membrană de difuzie, Homeseal LDS 0.02 + bandă adezivă, Homeseal LDS SOLIFIT
Vată minerală bazaltică, SmartRoof Top, 12cm
Vată minerală de sticlă, Uniﬁt 035 / NatuRoll Pro, 12cm
Barieră de vapori activă, Homeseal LDS 5 + bandă adezivă, Homeseal LDS SOLIFIT
+ bandă dublu adezivă, Homeseal LDS SOLIFIT 2

3.

4.

CONSTRUCȚIE NOUĂ – PESTE CĂPRIORI
1.
2.
3.
4.

1.

Membrană de difuzie, Homeseal LDS 0.02 + bandă adezivă, Homeseal LDS SOLIFIT
Vată minerală bazaltică, SmartRoof Top, 10cm
Vată minerală de sticlă, Uniﬁt 035 / NatuRoll Pro, 12+6cm
Barieră de vapori activă, Homeseal LDS 5 + bandă adezivă, Homeseal LDS SOLIFIT
+ bandă dublu adezivă, Homeseal LDS SOLIFIT 2

2.
3.
4.

VATĂ MINERALĂ BAZALTICĂ
ȘI DE STICLĂ

SmartRoof Top

Uniﬁt 035

NatuRoll Pro

Conductivitate termică (λ)

0,038 (W/mK)

0,035 (W/mK)

0,039 (W/mK)

Reacție la foc

A1

A1

A1

Permeabilitate la vapori

~1

~1

~1

Dimensiuni (mm)

1200x2000

1200mm lățime

1200mm lățime

Grosime (mm)

40-200

50-240

50-160

FOLII ȘI BENZI

Homeseal
LDS 0.02

Homeseal
LDS 5

Homeseal
LDS SOLIFIT

Homeseal
LDS SOLIFIT 2

Permeabilitate (Sd)

0,02 (m)

5 (m)

-

-

(lungimea depinde de grosime)

(lungimea depinde de grosime)

Greutate (g/m )

100

120

-

-

Dimensiuni

1.5x50m

1.5x50m

l-60mm / L-25m

l-40mm / L-40m

Grosime (mm)

0,34

0,36

0,34

0,30

2
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IZOLAREA PODULUI
Și voi încălziți un spațiu pe care nu îl folosiți?

Dacă nu aveți posibilitatea de a izola între căpriori,
alegeți cea mai bună opțiune: izolați placa peste
spațiul locuit și împiedicați disiparea energiei din
încăperea încălzită de jos.
Acest tip de intervenție este foarte simplă și rapidă. Nu
este nevoie să angajați executanți profesioniști pentru
că reparațiile se reduc la montarea materialului
termoizolant peste placă.
Aceasta intervenție simplă vă ajută să economisiți
energie și bani, ambele irosite din cauza unui pod
neizolat.

GROSIMEA RECOMANDATĂ A IZOLAȚIEI: 20-25 cm
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IZOLAREA PODULUI
– SOLUȚII ȘI PRODUSE
POD NECIRCULABIL
1.
2.

3.

Barieră de vapori activă, Homeseal LDS 5
Vată minerală de sticlă, NatuRoll Pro, 10-15cm
sau
Vată minerală bazaltică, NaturBoard FIT PLUS / NaturBoard FIT, 10-15cm
Membrană de difuzie, Homeseal LDS 0.02*
+ bandă de etanșare, Homeseal LDS SOLIFIT

3.

2.

1.

*Se montează peste izolația termică dacă în pod intră zăpadă, ploaie.
POD CIRCULABIL
1.
2.

3.
4.

Barieră de vapori activă, Homeseal LDS 5
Vată minerală de sticlă, NatuRoll Pro, 10-15cm
sau
Vată minerală bazaltică, NaturBoard FIT PLUS / NaturBoard FIT, 10-15cm
Membrană de difuzie, Homeseal LDS 0.02* + bandă de etanșare,
Homeseal LDS SOLIFIT
Scândură

4.
3.

2.

1.

*Se montează peste izolația termică dacă în pod intră zăpadă, ploaie.
VATĂ MINERALĂ BAZALTICĂ

NaturBoard FIT PLUS

NaturBoard FIT

Conductivitate termică (λ)

0,037 (W/mK)

0,038 (W/mK)

Reacție la foc

A1

A1

Permeabilitate la vapori

~1

~1

Dimensiuni (mm)

1000x600

1000x600

Grosime (mm)

40-200

50-200

VATĂ MINERALĂ DE STICLĂ

NatuRoll Pro

Conductivitate termică (λ)

0,039 (W/mK)

Reacție la foc

A1

Permeabilitate la vapori

~1

Dimensiuni (mm)

1200mm lățime

Grosime (mm)

50-160

FOLII ȘI BENZI

Homeseal
LDS 5

Homeseal
LDS 0.02

Homeseal
LDS SOLIFIT

Permeabilitate (Sd)

5 (m)

0,02 (m)

-

Greutate (g/m )

120

100

-

Dimensiuni

1,5x50m

1,5x50m

l-60mm / L-25m

Grosime (mm)

0,36

0,34

0,34

2

(lungimea depinde de grosime)

KNAUF INSULATION – SOLUȚII ȘI PRODUSE
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IZOLAREA PEREȚILOR EXTERIORI
– FAȚADA DE CONTACT (ETICS)
De ce să izolăm zidurile exterioare?
Pierderile termice prin zidurile externe fac până la 40% din totalul de pierderi termice
în imobilele neizolate. De aceea izolarea zidurilor exterioare este obligatoriu prima
măsură de îmbunătățire a eﬁcacității energetice.
AVANTAJELE VATEI MINERALE BAZALTICE în sistemul fațadei
de contact
IZOLARE TERMICĂ
Noua generație de vată minerală cu o conductivitate termică între 0,03 –
0,034, oferă o izolare termică foarte bună și se pretează pe orice tip de perete
suport (blocuri ceramice, beton armat, BCA, cărămidă, etc.).

PERMEABILITATE – PERETELE
„RESPIRĂ”
Vata minerală bazaltică este un
material permeabil care permite
vaporilor de apă să iasă din interior
către exterior, fără risc de condens.

IZOLARE FONICĂ
Problema protecției față de
zgomotul venit din exterior este
luată în considerare abia când ne
lovim de ea. Atunci este de obicei
prea târziu și este foarte greu să
găsești soluții pentru unul dintre cei
mai mari inamici ai vieții
contemporane.
Datorită structurii ﬁbroase, vata
minerală oferă o izolare perfectă a
spațiului interior de zgomotul din
exterior..

PROTECȚE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR
Vata minerală este material
incombustibil.
Utilizarea vatei minerale in sistemele
de fațadă de contact, asigură o
protecție sporită la foc, ce poate ﬁ
clasiﬁcată A2s1(s2)d0.

SOLUȚIE DURABILĂ
Folosirea unui sistem de fațadă de
contact depinde de toate componentele sale. Prin alegerea vatei minerale
bazaltice, termosistemul dvs. va
rezista cât și imobilul în sine.

GROSIMEA RECOMANDATĂ A IZOLAȚIEI: de la 10 CM
KNAUF INSULATION – SOLUȚII ȘI PRODUSE
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IZOLAREA FAȚADEI DE CONTACT
– SOLUȚII ȘI PRODUSE

FAȚADA DE CONTACT – PLĂCI DIN VATĂ MINERALĂ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Perete exterior
Adeziv pentru vată minerală bazaltică
Vată minerală bazaltică, FKD-S Thermal / FKD-N Thermal, FKD-N Thermal 2,10cm
Dibluri cu cui de oțel: prin batere sau înșurubare (KI H1 Eco / KI STR-U 2G)
Adeziv pentru vata minerală bazaltică (strat I)
Plasă din ﬁbră de sticlă
Adeziv pentru vata minerală bazaltică (strat II)
Amorsă pentru tencuială decorativă
Tencuială decorativă
Elemente adiționale pentru fațada de contact

10.
5.

9.

2.

3.

1.
6.
8.
7.

4.

FAȚADA DE CONTACT – ACCESORII DIBLURI

DIBLU CU CUI

KI H1 ECO
Diblu plastic cu cui din oțel
Lungimi disponibile de diblu
95-295 mm

DIBLU CU ȘURUB

ROZETĂ

KI STR U 2G
Diblu plastic cu șurub din
oțel
Lungimi disponibile de diblu
115-295 mm

KI VT 2G
Rozetă din plastic suplimentară în combinație cu KI
STR-U 2G, pentru montajul
ascuns al plăcilor de vată
minerală
Diametru 112 mm

DOPURI DE VATĂ
MINERALĂ

KI STR - Rondelle MW
Diametru 60 mm

VATĂ MINERALĂ BAZALTICĂ

FKD-S Thermal

FKD-N Thermal

FKD-N Thermal 2

FKD

Conductivitate termică (λ)

0,035 (W/mK)

0,034 (W/mK)

0,035 (W/mK)

0,039 (W/mK)

Reacție la foc

A1

A1

A1

A1

Rezistența la compresiune CS(10)

≥30 kPa

≥20 kPa

≥20 kPa

≥40 kPa

Delaminare TR(10)

≥10 kPa

≥7,5 kPa

≥10 kPa

≥15 kPa

Permeabilitate la vapori

~1

~1

~1

~1

Dimensiuni (mm)

1000x600

1000x600

1000x600

1000x600

Grosime (mm)

30-200

80-200

80-200

20-100

KNAUF INSULATION – SOLUȚII ȘI PRODUSE
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IZOLAREA PEREȚILOR EXTERIORI
– FAȚADA VENTILATĂ

Când este fațada ventilată soluția ideală?
Fațada ventilată este prima alegere pentru clădiri de birouri, hoteluri și alte clădiri
exclusiviste, datorită caracteristicilor termice optime, a calității învelișului ﬁnal, a
momentului estetic și a durabilității construcției totale de fațadă.
AVANTAJELE VATEI MINERALE în sistemul fațadei ventilate
IZOLARE TERMICĂ
Noua generație de vată minerală cu o conductivitate termică între 0,03 – 0,034,
oferă o izolare termică foarte bună și se pretează pe orice tip de perete suport
(blocuri ceramice, beton armat, BCA, cărămidă, etc.).

PERMEABILITATE – PERETELE
„RESPIRĂ”
Vata minerală bazaltică este un
material permeabil care permite
vaporilor de apă să iasă, fără risc
de fenomene nedorite precum
condensul. Vata minerală cu coeﬁcient
de permeabilitate μ~1 (apropiat de
aer) este alegerea ideală de
material izolant din punctul de
vedere al protecției termice și
ﬂuxului de vapori prin perete.

IZOLARE FONICĂ
Problema protecției față de zgomotul
venit din exterior este luată în
considerare abia când ne lovim de ea.
Atunci este de obicei prea târziu și este
foarte greu să găsești soluții pentru unul
dintre cei mai mari inamici ai vieții
contemporane.
Datorită structurii ﬁbroase, vata minerală
oferă o izolare perfectă a spațiului
interior de zgomotul din exterior..

PROTECȚIE ÎMPOTRIVA
INCENDIILOR
Vata minerală este material
incombustibil. În sistemul fațadei
ventilate este de importanță crucială
să se împiedice răspândirea
incendiului în stratul izolant.

SOLUȚIE DURABILĂ
O izolație optimă a fațadei de contact
presupune utilizarea foliei permeabile la
vapori și apă, care va permite trecerea
liberă a vaporilor de apă și va preveni
inﬁltrațiile.

GROSIMEA RECOMANDATĂ A IZOLAȚIEI: de la 10 CM
KNAUF INSULATION – SOLUȚII ȘI PRODUSE
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FAȚADA VENTILATĂ
– SOLUȚII ȘI PRODUSE

FAȚADA VENTILATĂ – STRATUL FINAL CU ROSTURI DESCHISE
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Perete exterior
Subconstrucția peretelui ventilat de fațadă
Vată minerală bazaltică, NaturBoard VENTACUSTO,
NaturBoard VENTI, NaturBoard VENTI PLUS, 10cm
sau
Vată minerală MPN Plus 037, TP 435B, 10cm
Dibluri cu cuie de oțel, KI H1 Eco
Folie permeabilă vapori, Homeseal LDS 0.02 UV Fix Plus
+ bandă dublu adezivă, Homeseal LDS SOLIFIT 2
Strat de aer
Strat ﬁnal de fațadă (material compozit, aluminiu, alu bond,
strat de fațadă de lemn).

2.
1.

4.

6.

5.
7.
3.

FAȚADA VENTILATĂ - STRATUL FINAL CU ROSTURI ÎNCHISE
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

2.

Perete exterior
Subconstrucția peretelui ventilat de fațadă
Vată minerală bazaltică, NaturBoard VENTACUSTO,
NaturBoard VENTI, NaturBoard VENTI PLUS, 10cm
sau
Vată minerală, MPN Plus 037, TP 435B, 10cm
Dibluri cu cuie de oțel, KI H1 Eco
*Folie permeabilă abur și apă, Homeseal LDS 0.02 + bandă adezivă
universală, Homeseal LDS SOLIFIT
Strat de aer
Strat ﬁnal de fațadă (material compozit, aluminiu, alu bond,
strat de fațadă de lemn).

1.

4.

6.

5.
7.
3.

*Se aplică cu produsele NaturBoard VENTACUSTO, NaturBoard VENTI, NaturBoard VENTI PLUS, MPN Plus 037

VATĂ MINERALĂ BAZALTICĂ
ȘI DE STICLĂ

NaturBoard
VENTI*

NaturBoard
VENTACUSTO**

NaturBoard
VENTI PLUS***

MPN Plus 037

TP 435B

Conductivitate termică (λ)

0,035 (W/mK)

0,034 (W/mK)

0,035 (W/mK)

0,037 (W/mK)

0,034 (W/mK)

Reacție la foc

A1

A1

A1

A1

A1

Permeabilitate la vapori

~1

~1

~1

~1

~1

Dimensiuni (mm)

1000x600

1000x600

1000x600

1200x600

1250x600

Grosime (mm)

30-200

30-200

40-200

50; 100; 150

40-200

*pentru clădiri

** pentru clădiri

***pentru clădiri

FOLII ȘI BENZI

Homeseal
LDS 0.02

Homeseal
Homeseal
LDS 0.02 UV Fix Plus LDS SOLIFIT

Homeseal
LDS SOLIFIT 2

Permeabilitate (Sd)

0,02 (m)

0,04 (m)

-

-

cu înălțime < 12m

cu înălțime 12-20m

cu înălțime > 20m

Greutate (g/m )

100

210

-

-

Dimensiuni

1,5x50m

1,5x50m

l-60mm / L-25m

l-40mm / L-40m

Grosime (mm)

0,34

0,38

0,34

0,30

2

KNAUF INSULATION – SOLUȚII ȘI PRODUSE
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IZOLAREA PEREȚILOR EXTERIORI
– PERETE SANDWICH

Când este peretele sandwich alegerea potrivită?
Peretele sandwich este o soluție alternativă pentru proiectanți și investitori datorită
posibilității utilizării produselor precum cărămidă plină sau piatra decorativă pentru
construcția peretelui exterior al clădirii.
AVANTAJELE VATEI MINERALE în sistemul peretelui sandwich
PROTECȚIE TERMICĂ
În cazul peretelui sandwich, un plus este confortul termic pe durata verii. Datorită masei sale și a proprietăților
termice avansate, combinația de vată minerală bazaltică, perete suport și perete exterior împiedică căldura să
intre în imobil.

PERMEABILITATE
Vata minerală în sistemul peretelui ventilat de tip
sandwich oferă un avantaj – permite vaporilor de
apă să iasă prin sistemul peretelui fără risc de
condens. În cazul peretelui sandwich neventilat,
este nevoie ca pe partea interioară a izolației,
între zidul interior și vata minerală bazaltică, să se
monteze o barieră de vapori activă.

IZOLARE FONICĂ
Peretele sandwich cu vată minerală bazaltică
reprezintă alegerea perfectă în ceea ce privește
protecția fonică (datorată elementelor masive și
proprietăților acestora, combinată cu proprietățile
excelente ale vatei minerale bazaltice).

SOLUȚIE DURABILĂ ȘI DE CALITATE
Avantajul zidurilor sandwich în privința
durabilității și calității este construcția masivă
impresionantă (cărămidă plină, piatră decorativă)
ceea ce garantează durabilitatea suprafeței de
fațadă.

GROSIMEA RECOMANDATĂ A IZOLAȚIEI: de la 10 CM
KNAUF INSULATION – SOLUȚII ȘI PRODUSE
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SISTEM PERETE SANDWICH
– SOLUȚII ȘI PRODUSE

PERETE SANDWICH NEVENTILAT – Plăci din vată minerală bazaltică
1.
2.
3.
4.
5.

1.

Perete exterior
Barieră de vapori activă, Homeseal LDS 5
Vată minerală bazaltică, NaturBoard VENTI,10cm
Ancoră din oțel inoxidabil
Înveliș ﬁnal de fațadă (piatră arsă de fațadă, piatră naturală...)

2.

3.

5.

4.

ZID FAȚADĂ SANDWICH VENTILATĂ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Perete exterior fațadă
Vată minerală bazaltică, NaturBoard VENTI,
NaturBoard VENTACUSTO, NaturBoard VENTI PLUS, 10cm
Dibluri cu cuie de oțel , KI H1 Eco
Membrană de difuzie, Homeseal LDS 0.02 +
bandă adezivă universală, Homeseal LDS SOLIFIT
Strat de aer
Înveliș de fațadă

1.
5.

3.
2.

4.

VATĂ MINERALĂ BAZALTICĂ

NaturBoard VENTI*

NaturBoard VENTACUSTO** NaturBoard VENTI PLUS***

Conductivitate termică (λ)

0,035 (W/mK)

0,034 (W/mK)

0,035 (W/mK)

Reacție la foc

A1

A1

A1

Permeabilitate la vapori

~1

~1

~1

Dimensiuni (mm)

1000x600

1000x600

1000x600

Grosime (mm)

30-200

30-200

40-200

*pentru clădiri

** pentru clădiri

***pentru clădiri

FOLII ȘI BENZI

Homeseal
LDS 5

Homeseal
LDS 0.02

Homeseal
LDS SOLIFIT

Permeabilitate (Sd)

5 (m)

0,02 (m)

-

cu înălțime < 12m

cu înălțime 12-20m

cu înălțime > 20m

Greutate (g/m )

120

100

-

Dimensiuni

1,5x50m

1,5x50m

l-60mm / L-25m

Grosime (mm)

0,36

0,34

0,24

2

6.

KNAUF INSULATION – SOLUȚII ȘI PRODUSE
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IZOLAREA PERETELUI DE FAȚADĂ
– IZOLAREA PE INTERIOR

Doriți să izolați peretele de fațadă, dar nu aveți posibilitatea de a
face asta pe exterior?
…sau poate aveți un vecin gălăgios care vă perturbă liniștea?

Facturile pentru încălzire sunt tot mai mari în ﬁecare
an, așa că ați decis ca de anul acesta să ﬁe diferit.
Montarea izolației este exact lucrul de care aveți
nevoie.
Însă, există o mică problemă.
Accesul la zidul exterior nu este posibil dintr-un anumit
motiv, iar singurul mod de a izola zidul de fațadă este
pe interior?
Poate că pe voi vă preocupă mai mult protecția fonică
decât cea termică?
Aveți un vecin care este insensibil la orele de odihnă,
așa că dă mai tare volumul la televizor sau vorbește
mereu cu voce tare?
ÎN AMBELE CAZURI SOLUȚIA IDEALĂ PENTRU DVS
ESTE SĂ IZOLAȚI PERETELE PE INTERIOR!
Peretele placat este un sistem de subconstrucție metalic
cu plăci de gips-carton, între care se pune vata
minerală (bazaltică sau sticlă) Knauf Insulation, ﬁxată
mecanic sau lipită punctiform de peretele pe care se
montează.
Peretele izolat este soluția ideală pentru protecție
fonică și termică.

GROSIMEA RECOMANDATĂ PENTRU IZOLAȚIE: 5-10 cm
KNAUF INSULATION – SOLUȚII ȘI PRODUSE
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IZOLAREA PERETELUI DE FAȚADĂ LA INTERIOR
– SOLUȚII ȘI PRODUSE
PERETELE EXTERIOR – IZOLAȚIE PE INTERIOR
1.
2.
3.

4.

5.

2.

Perete exterior
Subconstrucție metalică simplă, proﬁle CW
Vată minerală de sticlă, Akustic Board / Decibel, 10cm
sau
Vată minerală bazaltică, NaturBoard FIT PLUS, 10cm
Barieră de vapori, Homeseal LDS 35 / Homeseal LDS 200
+ bandă adezivă, Homeseal LDS SOLIFIT
+ bandă dublu adezivă, Homeseal LDS SOLIFIT 2
Plăci de gips-carton

1.

3.
4.

5.

PERETE ÎNTRE 2 APARTAMENTE/2 ÎNCĂPERI – IZOLARE TERMICĂ
ȘI FONICĂ
1.
2.
3.

4.

2.

Perete interior
Subconstrucție de metal simplă, proﬁle CW
Vată minerală de sticlă, Akustic Board / Decibel, 5-10cm
sau
Vată minerală bazaltică, NaturBoard FIT PLUS, 5-10cm
Plăci gips-carton

1.

3.
4.

VATĂ MINERALĂ BAZALTICĂ

NaturBoard FIT

NaturBoard FIT PLUS

NaturBoard VENTACUSTO

Conductivitate termică (λ)

0,038 (W/mK)

0,037 (W/mK)

0,035 (W/mK)

Reacție la foc

A1

A1

A1

Permeabilitate la vapori

~1

~1

~1

Dimensiuni (mm)

1000x600

1000x600

1000x600

Grosime (mm)

40-200

40-100

30-200

VATĂ MINERALĂ DE STICLĂ

Decibel

Akustic Board

Conductivitate termică (λ)

0,038 (W/mK)

0,037 (W/mK)

Reacție la foc

A1

A1

Permeabilitate la vapori

~1

~1

Dimensiuni (mm)

1200mm lățime

1350x600

Grosime (mm)

40-100

40-150

FOLII ȘI BENZI

Homeseal
LDS 35

Homeseal
LDS 200

Homeseal
LDS SOLIFIT

Homeseal
LDS SOLIFIT 2

Permeabilitate (Sd)

35 (m)

200 (m)

-

-

(lungimea depinde de grosime)

Greutate (g/m )

100

90

-

-

Dimensiuni

1,5x50m

1,5x50m

l-60mm / L-25m

l-40mm / L-40m

Grosime (mm)

0,20

0,27

0,34

0,30

2

KNAUF INSULATION – SOLUȚII ȘI PRODUSE
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IZOLAREA PEREȚILOR
DE COMPARTIMENTARE
Performanță de top cu economie de spațiu!

Pereții de compartimentare montați trebuie să ﬁe
proiectați și realizați astfel încât, pe lângă protecția
fonică, să asigure despărțirea funcțională a spațiului
cu asigurarea protecției împotriva incendiilor și a
protecției termice, dacă delimitează o încăpere
încălzită de una neîncălzită.
PEREȚII DE COMPARTIMENTARE SUNT SOLUȚIA
OPTIMĂ PENTRU PROTECȚIA ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI
DIN CLĂDIRI.
Pe lângă modul de montare incomparabil mai ușor și
rapid, comparativ cu zidurile despărțitoare standard,
pereții de compartimentare oferă o protecție fonică
mai bună și protecție împotriva incendiilor, având
grosime mult mai mică, adică oferă spațiu util mai mult
pentru apartamentul sau casa dumneavoastră.
Și în privința transportabilității, acești pereți de
compartimentare sunt superiori zidurilor construite.
Tot ce vă doriți să agățați pe acest zid – polițe, tablouri,
TV, puteți ﬁxa și pe pereți de compartimentare fără
limitări.
Toate amenajările ulterioare de spațiu și despărțitoare
sunt mult mai ușoare dacă faceți compartimentarea
folosind acești pereți de gips-carton.

GROSIME RECOMANDATĂ PENTRU IZOLAȚIE: 5-20 cm
KNAUF INSULATION – SOLUȚII ȘI PRODUSE
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IZOLAREA PERETELUI DE
COMPARTIMENTARE
– SOLUȚII ȘI PRODUSE

PERETELE DE COMPARTIMENTARE – SUBCONSTRUCȚIE SIMPLĂ*
1.
2.

3.

Subconstrucție metalică simplă, proﬁle CW
Vată minerală de sticlă, Akustic Board / Decibel, 5-20 cm
sau
Vată minerală bazaltică, NaturBoard FIT PLUS / NaturBoard FIT, 5-10 cm
Plăci gips-carton

1.
3.

2.
3.

* Valabil și pentru subconstrucție dublă

VATĂ MINERALĂ BAZALTICĂ

NaturBoard FIT

NaturBoard FIT PLUS

Conductivitate termică (λ)

0,038 (W/mK)

0,037 (W/mK)

Reacție la foc

A1

A1

Permeabilitate la vapori

~1

~1

Dimensiuni (mm)

1000x600

1000x600

Grosime (mm)

40-200

40-100

VATĂ MINERALĂ DE STICLĂ

Decibel

Akustic Board

Conductivitate termică (λ)

0,038 (W/mK)

0,037 (W/mK)

Reacție la foc

A1

A1

Permeabilitate la vapori

~1

~1

Dimensiuni (mm)

1200mm lățime

1350x600

Grosime (mm)

100

40-100

(lungimea depinde de grosime)

KNAUF INSULATION – SOLUȚII ȘI PRODUSE

38 | IZOLAREA PARDOSELII

IZOLAREA PARDOSELII

– SOLUȚIE CU VATĂ MINERALĂ BAZALTICĂ 2 în 1!
CUM SE PRODUCE ZGOMOTUL DE LOVITURĂ?
Pe podea ne deplasăm, mutăm mobila, cad și se
trântesc obiecte care produc zgomot de lovitură,
care se transmite apoi prin pardoseală spre
zidurile din jur și mai departe în construcția
imobilului. Astfel se aud lovituri care s-au
petrecut și cu câteva etaje mai sus sau mai jos de
noi. Cel mai bun mod de a rezolva problema
zgomotului loviturii este la nivelul sursei
zgomotului.
SOLUȚIA ESTE ÎN PARDOSEALA FLOTANTĂ CU
VATĂ MINERALĂ BAZALTICĂ
Pardoseala ﬂotantă este aceea care nu se
sprijină direct pe construcția purtătoare, ci este
separată de aceasta prin izolație fonică
absorbantă care limitează sunetul. Acest strat se
numește masa ﬂotantă, un absorbant fonic sau
un strat limitator, iar cea mai bună soluție este
vata minerală bazaltică.
Vata minerală bazaltică are elasticitate deosebită
(funcționează ca un strat „amortizor” între șapă
și construcția de suport), dar este totodată și
material termoizolant, ceea ce reprezintă o
soluție 2 în 1 pentru izolarea pardoselii.

GROSIMEA RECOMANDATĂ PENTRU IZOLAȚIE: 3-10 cm
KNAUF INSULATION – SOLUȚII ȘI PRODUSE
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IZOLAREA PARDOSELII FLOTANTE
– SOLUȚII ȘI PRODUSE

SISTEM UMED – pentru încărcare utilă de până la 2kPa
1.
2.
3.
4.

Vată minerală bazaltică, NaturBoard POD STANDARD, 3-5 cm
Barieră de vapori, Homeseal LDS 35
Șapă umedă
Benzi marginale NaturBoard POD Standard

4.

3.
2.
1.

ȘAPĂ UMEDĂ – pentru încărcare utilă de până la 5kPa
1.
2.
3.
4.

Vată minerală bazaltică, NaturBoard POD EXTRA, 3-10 cm
Barieră de vapori, Homeseal LDS 35
Șapă umedă
Benzi marginale NaturBoard POD Standard

4.

3.
2.
1.

ȘAPĂ UMEDĂ – ÎNCĂLZIRE ÎN PARDOSEALĂ
1. Vată minerală bazaltică, NaturBoard POD EXTRA, min. 8 cm
2. Barieră de vapori, Homeseal LDS 35
3. Șapă umedă
4. Benzi marginale NaturBoard POD Standard
5. Încălzire în podea

4.
3.
2.
5.

1.

ȘAPĂ USCATĂ
1.
2.
3.

Vată minerală bazaltică, NaturBoard POD EXTRA, 3-10 cm
Șapă uscată
Benzi marginale NaturBoard POD Standard

3.
2.
1.

VATĂ MINERALĂ BAZALTICĂ

NaturBoard POD STANDARD NaturBoard POD EXTRA

NaturBoard POD Standard Benzi marginale

Conductivitate termică (λ)

0,036 (W/mK)

0,037 (W/mK)

-

Reacție la foc

A1

A1

A1

Permeabilitate la vapori

~1

~1

~1

Dimensiuni (mm)

1000x600

1000x600

1000x125

Grosime (mm)

20-50

20-80

13

Compresibilitate

CP3

CP2

-

FOLII ȘI BENZI

Homeseal
LDS 35

Permeabilitate (Sd)

35 (m)

Greutate (g/m2)

100

Dimensiuni

1,5x50m

Grosime (mm)

0,20
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IZOLAREA PLAFONELOR DE GARAJ, A
SUBSOLURILOR ȘI A SPAȚIILOR TEHNICE
De ce să izolăm plafonul garajului sau al spațiilor tehnice?
Nu de puține ori limita învelișului termic este chiar între încăperile neîncălzite din garaj
și/sau încăperile tehnice și încăperile încălzite deasupra acestora. Tavanul dintre etaje,
elementul portant în acest sistem, este cel mai bine să ﬁe izolat în partea de jos.
Produsul ideal în acest caz este reprezentat de lamele CLT C1 / C2 cu margini tăiate și
prevopsite cu soluție silicată.

AVANTAJUL LAMELELOR DIN VATĂ MINERALĂ BAZALTICĂ
În sistemul de izolare a plafonului din încăperile neîncălzite
CEA MAI BUNĂ PROTECȚIE LA INCENDIU CU
PROTECȚIE TERMICĂ EXCELENTĂ
Etajele subterane în care există garaje sunt imobile
foarte greu de întreținut în privința protecției la
incendiu. Mai mult, trebuie separat termic spațiul
încălzit de cel neîncălzit. În acest caz, trebuie
folosite materiale cu proprietăți de termoizolare
bune cu obligația să ﬁe materiale incombustibile
(clasa A1).
Lamelele din vată minerală bazaltică CLT C1/C2
sunt alegerea ideală pentru ambele cerințe.

MONTARE SIMPLĂ CU ASPECT ESTETIC
Lamelele CLT C1/C2, datorită aspectului (margini
tăiate și ﬁnisate), au îmbunătățit considerabil
posibilitățile estetice de a rezolva protecția fonică,
termică și împotriva incendiilor în garaje și spații
similare neîncălzite. Produsul se lipește pe plafon
fără înșurubare suplimentară, iar culoarea
originală cenușiu-deschis poate ﬁ vopsită oricum.

GROSIME RECOMANDATĂ PENTRU PLĂCILE CLT C1/C2: 8-20 cm
KNAUF INSULATION – SOLUȚII ȘI PRODUSE
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IZOLAREA PLAFONULUI GARAJULUI
– SOLUȚII ȘI PRODUSE

IZOLAREA PLAFONULUI ÎN ÎNCĂPERI NEÎNCĂLZITE
(garaj, subsol...)
1.
2.
3.
4.
5.

4.

Lamele din vată minerală bazaltică CLT C1 / C2, 10cm
Adeziv pentru vată minerală bazaltică
Planșeu din beton
Șapă
Finisaj (gresie, parchet etc.)

5.

3.
2.
1.

9.

VATĂ MINERALĂ BAZALTICĂ

CLT C1/C2 Thermal

CLT C1/C2

Conductivitate termică (λ)

0,037 (W/mK)

0,040 (W/mK)

Reacție la foc

A1

A1

Delaminare TR(10)

≥40 kPa

≥80 kPa

Rezistență la compresiune CS(10)

≥20 kPa

≥40 kPa

Dimensiuni (mm)

1000x200

1200x200

Grosime(mm)

50-240

50-240
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IZOLAREA ACOPERIȘULUI PLAT
De ce alegem un acoperiș plat?
În ultimii 50 de ani acoperișurile plate reprezintă prima alegere a arhitecților și
urbaniștilor. Acoperișul este astfel cel mai solicitat element al imobilului mai ales din
cauza inﬂuențelor climatice și mecanice.
Clasiﬁcarea de bază a acoperișurilor plate conform stratului ﬁnal:
• Cu traﬁc
• Fără traﬁc
• Verde
Knauf Insulation oferă soluții pentru toate tipurile de acoperișuri plate.
AVANTAJELE VATEI MINERALE în sistemul de ACOPERIȘ PLAT
PROTECȚIE TERMICĂ
Gama de produse Smart Roof are conductivitate termică îmbunătățită, de la 0,035 - 0,038W/Mk așa că valorile
reglementate de trasmitanță termică (Umx - 0,2W/m2K) se poate obține cu un strat de doar 20 cm grosime!

PROTECȚIE MAXIMĂ ÎMPOTRIVA
INCENDIILOR
Sistemul acoperișului plat cu produse SR
din vată minerală bazaltică, cu strat
suport din proﬁl trapezoidal metalic, este
clasiﬁcat conform scenariului de incendiu
de la interior, REI 60, ceea ce se poate
realiza doar cu vată minerală bazaltică.

PLANUL ORIZONTAL ȘI PANTA
ACOPERIȘULUI
Panta acoperișului este dată din structura
metalică și elementele de pantă din zona
receptoarelor de terasă din vată minerală
bazaltică Knauf Insulation.

AVANTAJE ÎN IMPLEMENTAREA
SISTEMULUI DE ACOPERIȘ PLAT
Montajul se realizează simplu și rapid,
într-o zi se pot monta mai mult de 1000
m2 de acoperiș.

ACCES PE ACOPERIȘ
La sistemul de acoperiș plat, accesul pe
acoperiș pentru realizarea lucrărilor de
mentenanță, se face prin zone indicate,
fără a afecta termoizolația acoperișului.

GROSIMEA RECOMANDATĂ PENTRU IZOLAȚIE 14-26 cm
KNAUF INSULATION – SOLUȚII ȘI PRODUSE
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IZOLAREA ACOPERIȘULUI PLAT
– SOLUȚII ȘI PRODUSE

ACOPERIȘ PLAT FĂRĂ TRAFIC – SISTEM ACOPERIȘ PLAT
1.
2.
3.
4.
5.

Membrană de acoperiș pentru hidroizolare (PVC, EPDM, TPO,…)
Vată minerală bazaltică pentru acoperișuri plate SmartRoof Thermal - strat superior, 12cm
Vată minerală bazaltică pentru acoperișuri plate SmartRoof Base - strat inferior, 12cm
Barieră de vapori, Homeseal LDS 35 V2*
Proﬁl metalic trapezoidal
* cu bandă adezivă integrată

1.

2.
3.

4.
5.

ACOPERIȘ PLAT CU TRAFIC – SISTEM ACOPERIȘ PLAT
1.
2.
3.
4.
5.

Membrană hidroizolantă pentru acoperiș (PVC, EPDM, TPO,…)
Vată minerală bazaltică pentru acoperișuri plate SmartRoof Top - strat superior, 12cm
Vată minerală bazaltică pentru acoperișuri plate SmartRoof Thermal - strat inferior, 12cm
Barieră de vapori, Homeseal LDS 35 V2*
Placă de beton armat
* cu bandă adezivă integrată

1.
3.

2.
4.
5.

ACOPERIȘ PLAT – elemente PANTĂ/CONTRAPANTĂ
SmartRoof Top CTF1 și SmartRoof Top CTF2
Pentru drenarea perfectă a apei de ploaie de pe acoperiș (scurgere),
se folosesc elementele de pantă și contrapantă SmartRoof Top CTF1
și SmartRoof Top CTF2.

VATĂ MINERALĂ BAZALTICĂ

SmartRoof Base

SmartRoof Thermal

SmartRoof Thermal 2

SmartRoof Norm

SmartRoof Top

Conductivitate termică (λ)

0,035 (W/mK)

0,036 (W/mK)

0,036 (W/mK)

0,036 (W/mK)

0,038 (W/mK)

Reacție la foc

A1

A1

A1

A1

A1

Rezistență la compresiune CS(10)

≥30 kPa

≥50 kPa

≥50 kPa

≥60 kPa

≥70 kPa

Încărcare punctuală

>300 N

>500 N

>550 N

>550 N

>650 N

Dimensiuni (mm)

1200x2000

1200x2000

1200x2000

1200x2000

1200x2000

Grosime(mm)

40-200

40-160

80-150

80-150

40-150

Observație: este posibilă realizarea tuturor plăcilor menționate la mărimea 600 x 1000 mm la cererea clientului.

VATĂ MINERALĂ BAZALTICĂ

DDP 2U

DDP 2

FOLII ȘI BENZI

Conductivitate termică (λ)

0,040 (W/mK)

0,040 (W/mK)

Homeseal
LDS 35 V2

Permeabilitate (Sd)

35 (m)

Reacție la foc

A1

A1

Greutate (g/m2)

100

Rezistență la compresiune CS(10)

≥60 kPa

≥70 kPa

Dimensiuni

3x50m

Încărcare punctuală

>650 N

>800 N

Grosime (mm)

0,20

Dimensiuni (mm)

1200x2000

1200x2000

Grosime(mm)

100-200

100-200
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URBANSCAPE

– ACOPERIȘURI VERZI
Ce înseamnă URBANSCAPE?
Urbanscape este un sistem simplu de montare, cu capacitate înaltă de reținere a apei
mai ales în cazul acoperișurilor concepute pentru imobile cu locuințe, clădiri de birouri
și industriale în marile orașe.

DE CE ACOPERIȘURI VERZI?
Proiectarea clădirilor a evoluat de-a lungul anilor, dar funcția
clădirilor a rămas în mod remarcabil constantă: de protecție,
confort, caldură în timpul iernii și răcoare în timpul verii. În ultimii
ani, cu toate acestea, impactului asupra mediului a clădirilor și
soluțiile de acoperiș verde devin tot mai importante.
Odată cu dezvoltarea unei viziuni mai largi asupra durabilității, este
important să ne amintim că din punct de vedere al ciclului de viață a
construcției impactul asupra mediului a oricărei clădiri provine din
consumul de energie pe durata utilizării, utilizarea unor materiale
regenerabile și sustenabile.
Acoperișurile verzi merg dincolo de semniﬁcația arhitecturii
contemporane și dau o valoare nouă rolului clădirilor în planiﬁcarea
urbană.
Sunt proiectate nu numai pentru a aduce înapoi elementul natural în
mediul urban, dar și pentru a oferi soluții pentru probleme
importante cum ar ﬁ efectul de "insulă termică urbană" și
gestionarea apelor pluviale.
Urbanscape este un sistem inovator, ușor de instalat, cu o capacitate
mare de reținere a apei proiectat special pentru acoperișurile verzi
ale clădirilor rezidențiale, non-rezidențiale, cât și ale celor
industriale din zonele urbane.

Soluție completă

Absorbție ridicată de apă

Ușurință

Distribuție mare de apă

Montaj eﬁcient

Performanțe termice înalte

Soluție sustenabilă

Rezistență înaltă la incendii

Performanțe acustic înalte
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URBANSCAPE
URBANSCAPE – BIG SCAPE
Toate elementele sistemului se
livrează sperat în role.

– SOLUȚII ȘI PRODUSE

Înveliș Urbanscape cu mix vegetație
Substrat Urbanscape Green Roll
Sistem drenaj Urbanscape
Membrană antirădăcină Urbanscape
Membrană impermeabilă
Construcție de bază acoperiș

URBANSCPAPE
MEMBRANĂ ANTIRĂDĂCINĂ
Grosime medie
Lățime
Lungime
Pachet
Greutate

0,5 mm
4m
25 m
2500 m2/palet
0,5 kg/m2

URBANSCPAPE
MEMBRANĂ DRENAJ
Înălțime
Lățime
Lungime
Pachet
Greutate

25 mm
1,1 m
2,02 m
808m2/palet
1,35 kg/m2

URBANSCPAPE
substrat GREEN ROLL
Lățime
1m
Lungime
3-6 m
Grosime
20-40 mm
Clasa ignifugă A1
Greutate
2,20-4,50 kg/m2

URBANSCPAPE
strat cu vegetație
Grosime
Acoperire
Dimensiune standard
Težina

20-40 mm
95%
1x2 m
15-23 kg/m2
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Familia de produse NaturBoard
Ambalaj nou, alb cu detalii verzi și albastre
Aspect modern și comunicare clară
Culoarea verde – semn clar că e vorba despre
produsele cu ECOSE® Technology
Culoarea albastră de Knauf – subliniază caracteristicile de bază ale produsului (izolare termică fără
formaldehidă adăugată, certiﬁcat euroﬁns Gold)
Certiﬁcatul prestigios Euroﬁns Gold conﬁrmă calitatea aerului

Familia de produse Thermal
Produse de fațadă de acum pe paleți
Posibilitate de depozitare în spațiu deschis
Manipulare redusă a produselor
Organizare mai bună a depozitării în depozite
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Uniﬁt 035
Ambalaj nou, alb cu margini verzi
Patru stele – semniﬁcă un produs cu protecție
termică mai bună
Fără formaldehidă, fenol, acril adăugat
Culoare naturală fără pigmenți artiﬁciali adăugați
Certiﬁcatul prestigios Euroﬁns Gold conﬁrmă
calitatea aerului

NatuRoll Pro
Ambalaj nou, alb cu margini albastre
Trei stele – semniﬁcă un produs cu protecție
termică optimă
Fără formaldehidă, fenol, acril adăugat
Culoare naturală fără pigmenți artiﬁciali adăugați
Certiﬁcatul prestigios Euroﬁns Gold conﬁrmă
calitatea aerului

Decibel
Ambalaj nou, alb cu margini albastru-închis
Semn pentru izolare fonică pe ambalaj – semniﬁcă un produs destinat protecției fonice
Fără formaldehidă, fenol, acril adăugat
Culoare naturală fără pigmenți artiﬁciali adăugați
Certiﬁcatul prestigios Euroﬁns Gold conﬁrmă
calitatea aerului
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Construcție

grosimea recomandată
pentru izolație

produs

NaturBoard FIT
NaturBoard FIT PLUS
NaturBoard VENTI
NaturBoard VENTACUSTO
VATĂ MINERALĂ BAZALTICĂ

NaturBoard VENTI PLUS
NaturBoard POD STANDARD
NaturBoard POD EXTRA
FKD-S Thermal
FKD-N Thermal
FKD-N Thermal 2
SmartRoof Base
SmartRoof Base 2
SmartRoof Thermal
SmartRoof Thermal 2
SmartRoof Top
CLT C1
DDP 2U

VATĂ MINERALĂ
DE STICLĂ

DDP 2
Uniﬁt 035
Decibel
NatuRoll Pro
TP 435B
MPN Plus 037
placă

lamelă
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rolă

acoperiș înclinat

acoperiș înclinat
(deasupra
căpriorilor)

pod

perete exterior
(sandwich)

25-30cm

20-25cm

10-15cm

>10cm
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perete exterior
(fațadă contact)

perete exterior
(izolație interior)

perete exterior
(fațadă ventilată)

perete interior

pardoseală

tavanul podului
/garajului

acoperiș plat

>10cm

5-10cm

>10cm

5-10cm

3-10cm

>8cm

24-30cm

recomandat

alternativ
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Izolarea acoperișului
Izolacija
înclinat
kosog–krova
sub căpriori
- ispod rogova
MembranăSpoljna
la exterior
membrana
- Homeseal
- Homeseal
LDS 0.02
LDS
/ Homeseal
0.02 / Homeseal
LDS 0.04LDS 0.04
Vată minerală bazaltică - NaturBoard
Kamena
FIT PLUS
vuna -/NaturBoard
NaturBoard FIT
FIT PLUS
Vată minerală de sticlă - UNIFITStaklena
035 / NatuRoll
vuna - UNIFIT
Pro 035
Folie interior
Unutrašnja
- Homeseal
folija - Homeseal
LDS 5 / Homeseal
LDS 5 Silk LDS
/ Homeseal
35 / Homeseal
LDS 35 / Homeseal
LDS 200 LDS 200
Izolacija ploče
Izolarea
u tavanskom
poduluiprostoru
MembranăSpoljna
la exterior
membrana
- Homeseal
- Homeseal
LDS 0.02
LDS 0.02
Kamena vuna
Vată -minerală
NaturBoard
de sticlă
FIT- PLUS
NatuRoll
/ NaturBoard
Pro
FIT
sau
ili
Vată minerală bazaltică - NaturBoard FIT PLUS
Staklena
/ NaturBoard
vuna - Classic
FIT
039
Unutrašnja
Folie interior
folija
- Homeseal
- Homeseal
LDSLDS
5 5 Silk
Izolacija fasadnog
Izolarea peretelui
zida - zidna
defațadă
obloga
Izolacija sa
Izolaţie
unutrašnje
pe interior
strane
Vată
Kamena
minerală
vuna de
- NaturBoard
sticlă - Akustic
FIT-G
Board
PLUS
NaturBoard sau
FIT-G
Vată minerală bazaltică - NaturBoard
NaturBoard
FIT PLUS
VENTI
NaturBoard FITili
Staklena
NaturBoard
vuna - DECIBEL
VENTI
FolieUnutrašnja
interior - Homeseal
folija - Homeseal
LDS LDS
35 / 35
Homeseal
/ Homeseal
LDS
LDS
200
200
Izolare Izolacija
perete compartimentare
pregradnog zida
Kamena
Vată minerală
vuna - NaturBoard
de sticlă - Akustic
FIT-GBoard
PLUS
NaturBoard FIT-G
sau
Vată minerală bazalticăNaturBoard
- NaturBoard
VENTACUSTO
FIT PLUS
ili
Folie interior - Homeseal LDS 35 / Homeseal LDS 200
Staklena vuna - Decibel / TI 140
Unutrašnja folija - Homeseal LDS 35 / Homeseal LDS 200
Izolarea
peretelui
de fațadă
sandwich
Izolacija
fasadnog
zida––perete
sendvič
zid
Vată minerală
bazaltică
- NaturBoard
VENTI
Kamena
vuna - NaturBoard
VENTI
NaturBoard
VENTACUSTO
NaturBoard
VENTACUSTO
Folie
interior
- Homeseal
LDS 5
Unutrašnja
folija
- Homeseal
LDS 5 Silk
Izolacija ukopanih zidova
Ekstrudirani polistiren ULTRAGRIP SE / ULTRAGRIP LJ
Izolarea
Tehnička
țevilor
izolacija
Vată minerală bazaltică
Kamena vuna
- Cochilie
- Cevak
PSPS
600
600
Izolarea Izolacija
plafonului
plafona
la subsol
u podrumu
Vată minerală bazaltică - CLT
Kamena
C1 Thermal
vuna - CLT C1
Izolacija
Izolarea podne
pardoselii/podelei
konstrukcijela/ sol
poda na tlu
Vată minerală bazaltică - BENZI
Kamena
PENTRU
vuna
MARGINE
- RUBNE TRAKE
FolieUnutrašnja
interior- Homeseal
folija- Homeseal
LDS 35 /LDS
Homeseal
35 / Homeseal
LDS 200LDS 200
Vată minerală bazaltică - Kamena
NaturBoard
vuna POD
- NaturBoard
STANDARD
POD PLUS
NaturBoard
NaturBoard
POD EXTRA
POD EXTRA
KNAUF INSULATION – SOLUȚII ȘI PRODUSE
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Izolacija Izolarea
kosog krova
acoperișului
- iznad rogova
înclinat – deasupra căpriorilor
Homeseal
Homeseal
LDS 0.02
LDS
/ Homeseal
0.02 / Homeseal
LDS 0.04LDS
-Spoljna
0.04 -membrana
Membrană la exterior
Smart Roof
SmartRoof
TOP - Kamena
Top - Vată
vuna
minerală bazaltică
UNIFIT 035
UNIFIT
- Staklena
035 / NatuRoll
vuna
Pro - Vată minerală de sticlă
Homeseal
Homeseal
LDS 5 Silk
LDS
- Unutrašnja
5 - Folie interior
folija
Urbanscape - zeleni krov
Urbanscape - acoperiș verde
PREKRIVAČ SA MEŠAVINOM
STRAT CU VEGETAȚIE
SEDUMA
SUBSTRAT
GREEN ROLL
GREEN ROLL
SUPSTRAT
SISTEM
DRENAJ
DRENAŽNI
SISTEM
MEMBRANĂMEMBRANA
ANTIRĂDĂCINI
PROTIVKORENSKA
Izolarea acoperișului plat
Izolacija
ravnog krova
SmartRoof
Thermal - Vată minerală bazaltică
SmartRoof
Base
C-350 SE / C-350 LJ - Ekstrudirani polistiren
SmartRoof
Norm
Smart
Roof BASE
- Kamena vuna
SmartRoof
Top
Smart Roof NORM
SmartRoof
Smart
Roof TOP Base 2
SmartRoof
Thermal
2
Smart Roof BASE
2
DDP
2U
Smart Roof THERMAL 2
DDP
2 TOP 2
Smart
Roof
DDP
X LDS 35 V2 - Unutrašnja folija
Homeseal
Homeseal LDS 35 V2 - Folie interior
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