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Cuprins

Acoperişuri tip terasă

Introducere Tipuri de aplicaţii ale izolaţiei Knauf Insulation

Respectarea şi proiectarea corespunzătoare a unui acoperiş tip terasă are efecte 
benefice în privinţa duratei de viaţă a clădirii şi reducerii pierderilor de energie. 
Acest proiect trebuie realizat de către specialişti, care vor ţine cont de condiţiile 
concrete ale clădirii. Partea principală a construcţiei unui acoperiş plat o 
reprezintă proiectarea optimă precum şi construirea corespunzătoare a izolaţiei 
termice, dar şi protecţia împotriva influenţelor factorilor externi. Grosimea optimă 
şi metoda de aplicare a izolaţiei termice au la bază calculul pierderilor de 
căldură. 

Din calcul reiese şi gradul de condens al vaporilor de apă, conform căruia, 
ulterior, se va determina şi tipul foliei cu rol de barieră contra vaporilor de apă. 

Pentru acoperişurile tip terasă se recomandă utilizarea materialelor dure, cu o 
rezistenţă la compresiune adecvată. 

Plăcile de acoperiş rigide din vată minerală bazaltică sunt concepute pentru 
următoarele tipuri de structuri: 

acoperişuri din structură metalică cu profile de tablă trapezoidală, beton 
monolit, elemente prefabricate sau alte structuri de susţinere, cu ancorare 
mecanică sau lipite cu adeziv (construcţii noi sau renovate) 

acoperişuri din panouri termoizolante 

acoperişuri verzi cu strat vegetal extensiv (cu sarcină de până la 400 kg/mp).

Produse Knauf Insulation 

punct de topire de peste 1000° C 

izolare acustică - capacitate de absorbţie fonică 

izolaţie termică ridicată - conductivitate termică 0,035 - 0,040 W/mK 

rezistenţă la compresiune ridicată 

stabilitate dimensională 

rezistenţă la microorganisme 

fibrele sunt hidrofobizate 

structura fibroasă permite difuzia vaporilor 

sustenabilitate şi eficienţă energetică

Produsele Knauf Insulation fabricate din vată minerală bazaltică sunt extrem de rezistente la foc şi îşi păstrează 
forma la sarcini ridicate. Materia primă originală pentru producţia de vată minerală bazaltică este piatra. 
Produsul din vată minerală bazaltică este fabricat sub formă de plăci. Acestea sunt materiale mai dure, care 
prezintă avantajul unei rezistenţe îndelungate cu proprietăţi mecanice excelente. 

Produsele din vată minerală bazaltică Knauf Insulation sunt potrivite pentru diverse variante structurale de acoperişuri 
tip terasă. Diferitele tipuri de produse prezintă caracteristici excelente cu privire la siguranţa la foc, la transferul căldurii 
şi la izolarea acustică. Fiecare produs are o caracteristică diferită, unică, care se recomandă unei anumite utilizări. De 
aceea, este important să se folosească produsul corespunzător tipului de trafic al acoperişului tip terasă: cu trafic, fără 
trafic sau  trafic ocazional.

Structură de acoperiş fără trafic Structură de acoperiş cu trafic ocazional

Structură de acoperiş cu trafic Structură de acoperiş verde

Caracteristici: 

GAMA SMARTroof 
Vată minerală grea pentru acoperişuri ă

Performanţe termice îmbunătăţite!

tip teras

NOU
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Structură de acoperiş fără trafic Structur  cu trafic ocazională de acoperiş

Pană de acoperiş

Strat de hidroizolaţie vertical

Strat hidroizolaţie orizontal 

Strat izolaţie termică cu pane în pantă 

Barieră de vapori 

(ex Homeseal LDS 35)

Structură de susţinere

Solutia Knauf Insulation pentru izolarea acestui tip de acoperis este compusa din utilizarea a doua tipuri de placi 

din vata minerla bazaltica: SMARTroof Base si SMARTroof Norm. Avantajul este aplicarea simpla si rapida, 

precum si rezistenta la foc excelenta, permabilitatea la vapori, stabilitatea dimensionala si izolarea acustica.

Pentru a obţine protecţia necesară împotriva căldurii, incendiilor şi zgomotelor prevăzută în standard, este 

necesară aşezarea plăcilor de vată minerală bazaltică una lângă cealaltă, în strâns contact, obţinându-se astfel o 

izolare de calitate. Plăcile de vată minerală bazaltică pot fi, după caz, aşezate în două straturi. În acest caz, se 

recomandă aşezarea decalată a plăcilor din stratul superior faţă de cele din stratul inferior, atât pe lungime cât şi pe 

lăţime pentru ca îmbinările stratului superior să nu coincidă cu cele ale stratului inferior. 

În cazul în care plăcile sunt aplicate pe o placă de bază din oţel profilat, se recomandă aplicarea muchiei mai lungi 

a plăcii din vată minerală bazaltică perpendicular pe direcţia nervurilor plăcii de oţel.  

Acoperisurile fara trafic sunt acele acoperisuri unde nu este permisa trecerea şi staţionarea persoanelor cu excepţia 

cazurilor în care este necesară deplasarea personalului autorizat în scopul întreţinerii acoperisului. Solutia Knauf 

Insulation pentru izolarea acestui tip de acoperis este compusa din utilizarea a doua tipuri de placi din vata minerla 

bazaltica: SMARTroof Base si SMARTroof Norm. Avantajul este aplicarea simpla si rapida, precum si rezistenta la 

foc excelenta, permabilitatea la vapori, stabilitatea dimensionala si izolarea acustica.

Folia impermeabilă se aşează direct pe plăcile de vată minerală bazaltică şi se ancorează mecanic pe structura de 

susţinere a acoperişului plat (modelele de ancorare pentru ambele materiale de izolare sunt concepute pentru 

fiecare proiect în mod individual, în conformitate strictă cu instrucţiunile  producătorilor de mecanisme de ancorare 

şi ale producătorilor de folie impermeabilă, aceste modele depinzând de tipul, înălţimea şi forma clădirii, precum şi 

de condiţiile climatice existente în locaţia unde va fi construită clădirea. Nu se recomandă fixarea mecanismelor de 

ancorare peste nervurile de pe placa de oţel).  

În funcţie de necesitate, se poate obţine o înclinare suplimentară a planului acoperişului prin folosirea unor plăci cu 

muchiile teşite la aplicarea stratului termoizolant. Acest tip de montaj se poate realiza atât în cazul acoperişurilor 

nou construite, cât şi în cazul reabilitării celor deja existente.

Când se utilizează stratul hidroizolant este necesar să se utilizeze şi panele din material izolant.

Pentru a elimina punţile termice este necesar să se izoleze, de asemenea, aticele.

Plăcile minerale de izolaţie trebuie aşezate astfel încât să formeze articulaţii decalate (forma de „T“).

Izolaţia minerală trebuie să fie depozitată pe o suprafaţă plană şi protejată împotriva precipitaţiilor 

atmosferice.

Izolaţia minerală cu rezistenţă la compresiune mai mare trebuie să fie utilizată ca strat superior al pachetului 

de straturi termoizolante

Când se utilizează stratul hidroizolant este necesar să se utilizeze şi panele din material izolant.

Pentru a elimina punţile termice este necesar să se izoleze, de asemenea, aticele.

Plăcile minerale de izolaţie trebuie aşezate astfel încât să formeze articulaţii decalate (forma de „T“).

Izolaţia minerală trebuie să fie depozitată pe o suprafaţă plană şi protejată împotriva precipitaţiilor 

atmosferice.

Pe zona circulabilă a acoperişului se recomandă să se utilizeze panouri de izolare DDP Plus.

Izolaţia minerală cu rezistenţă la compresiune mai mare trebuie să fie utilizată ca strat superior al pachetului 

de straturi termoizolante

Recomandări şi sfaturi Recomandări şi sfaturi

Transmitanţa termică [W/(mp.K)]

U  (0,20) N U  (0,16) rec
U  (0,15) pas U  (0,14)pas

SMARTroof Base (30kPa)

SMARTroof Norm (60kPa)

120

60

140

80

180

80

160

80

*Aceste valori sunt calculate pentru acoperişuri care au o structură de sprijin din tablă trapezoidală. *Aceste valori sunt calculate pentru acoperişuri care au o structură de sprijin din tablă trapezoidală.

Strat hidroizolaţie 

Strat izolaţie termică 

Barieră de vapori

(ex Homeseal LDS 35) 

Structura portantă

Transmitanţa termică [W/(mp.K)]

U  (0,20) N U  (0,16) rec
U  (0,15) pas U  (0,14)pas

SMARTroof Thermal (50kPa)

SMARTroof Top (70kPa)

120

60

140

80

180

80

160

80
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Structur  cu trafic ă de acoperiş Structur  verdeă de acoperiş

Solutia Knauf Insulation pentru izolarea acestui tip de acoperis este compusa din utilizarea a doua tipuri de placi 

din vata minerla bazaltica: SMARTroof TOP si DDP X. Avantajul este aplicarea simpla si rapida, precum si 

rezistenta la foc excelenta, permabilitatea la vapori, stabilitatea dimensionala si izolarea acustica.

Plăcile de vată minerală bazaltică sunt ancorate pe structura de susţinere încărcată cu straturi aflate deasupra 

izolaţiei termice: stratul de impermeabilitate, stratul de ciment sau stratul pentru finisare, la alegerea proiectantului.

Se recomandă utilizarea plăcilor de vată minerală bazaltică SmartRoof Top şi DDP X

Acoperişurile verzi sunt acoperişuri plate în cazul cărora peste materialele aplicate pentru termoizolare, se aplică 

materiale pentru impermeabilitate, geo-textile, strat de drenaj şi strat de vegetaţie ca strat de finisare. 

Solutia Urbanscape de la Knauf insulation este un acoperis verde de tip intensiv, ușor de instalat, cu o capacitate 

mare de reținere a apei, proiectat special pentru acoperişurile verzi ale clădirilor rezidenţiale, non-rezidențiale, cât 

şi ale celor industriale din zonele urbane.

Acoperişul verde Urbanscape este un sistem complet, format dintr-o membrană anti-rădăcină, un sistem de drenaj 

cu sau fără tampon, un substrat unic, patentat, de vată minerală bazaltică şi stratul de vegetaţie. 

Sistemul de acoperiş verde Urbanscape poate fi montat pe orice tip de acoperiş: pe suport de beton sau tablă 

cutată, pe terase inverse(ranversate) sau orice alt tip de materiale utilizate la acoperişuri. Elementele acoperişului 

verde sunt aceleaşi în toate cazurile, diferă doar necesarul de izolaţie termică şi poziţia membranei hidroizolante.

Când se utilizează stratul hidroizolant este necesar să se utilizeze şi panele din material izolant.

Pentru a elimina punţile termice este necesar să se izoleze, de asemenea, aticele.

Plăcile minerale de izolaţie trebuie aşezate astfel încât să formeze articulaţii decalate (forma de „T“).

Izolaţia minerală trebuie să fie depozitată pe o suprafaţă plană şi protejată împotriva precipitaţiilor 

atmosferice.

Pe zona circulabilă a acoperişului se recomandă să se utilizeze panouri de izolare DDP Plus.

Izolaţia minerală cu rezistenţă la compresiune mai mare trebuie să fie utilizată ca strat superior al 

pachetului de straturi termoizolante

Recomandări şi sfaturi

Transmitanţa termică [W/(mp.K)]

U  (0,20) N U  (0,16) rec
U  (0,15) pas U  (0,14)pas

SMARTroof Top (70kPa)

DDP X (90kPa)

120

80

140

100

180

100

160

100

*Valorile menţionate sunt calculate pentru un înveliş de acoperiş proiectat pe structură portantă din tablă trapezoidală.

Scafa 

Strat de pietriş 

Stratul secund de hidroizolaţie 

Primul strat de hidroizolaţie 

Strat termoizolant 

Bariera de vapori

(ex Homeseal LDS 35) 

Structura portantă

vegetaţie

substrat Urbanscape 

drenaj

membrană anti-rădăcină

membrană hidroizolantă

termoizolaţie

barieră de vapori

structură acoperiş

Tipuri de acoperişuri verzi

Acoperişurile verzi extensive Acoperişurile verzi intensive

Acoperişurile verzi extensive au un strat de pămant 

subţire (de obicei 7-10 cm). Acestea conţin sedum, 

mușchi, gazon, ierburi și diverse alte vegetații şi se 

folosesc atunci când nu este necesară întreținerea sau 

este nevoie de o întreținere redusă. Acest tip de acoperiş 

verde este cel mai uşor din punct de vedere al greutăţii. 

Acoperişurile verzi extensive furnizează protecție sporită 

pentru membrana impermeabilă şi reduce în mod 

semnificativ scurgerile de apă. 

Acoperişurile verzi intensive au un strat de sol mai gros 

(peste 15 cm), astfel se pot cultiva o varietate mai mare de 

tipuri de plante, de la peluze la arbuști ornamentali și 

copaci tineri.Tipul de plante va determina grosimea 

solului, sistemul de irigare și nivelul de întreținere. Acest tip 

de acoperiş verde poate fi tranzitat, prin urmare sunt 

incluse în proiectarea lui zone pavate, pereți și chiar 

porţiuni de apă. 
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Proiectarea corectă a structurilor de acoperiş xxxx

din punct de vedere static (capacitatea de încărcare şi acţiunea vântului), 

din punct de vedere al hidroizolării şi al drenajului, 

din punct de vedere al caracteristicilor fizice de construcţie – umiditate, izolaţie termică şi fonică, 

din punct de vedere al caracteristicilor protecţiei la incendiu, 

din punct de vedere al utilizării – cu sau fără trafic, al existenţei vegetaţiei, 

din punct de vedere arhitectural. 

Învelişul acoperişului trebuie să aibă o rezistenţă suficientă atât pentru sarcini permanente cât şi pentru cele 

variabile. Această funcţie statică este îndeplinită în principal de structura de susţinere a învelişului acoperişului. 

Acoperişul trebuie să reziste şi la acţiunea vântului. Rezistenţa la vânt este asigurată atât de legătura între 

straturile individuale (lipire, ancorare mecanică) sau de gravitaţional – încărcări din şapă sau din stratul de 

pietriş. Valorile forţei vântului se pot calcula (a se vedea normativul CR-1-1-4). Forţele de presiune cresc la 

marginile şi în zona de atic, acolo fiind necesar să se mărească numărul ancorelor mecanice sau să se crească 

grosimea şapei. Aceste valori sunt specifice pentru fiecare construcţie fiind obţinută prin calcule individuale în 

funcţie de înălţimea construcţiei, zona de vânt unde este amplasată clădirea, configuraţia acoperişului, etc.

Pentru fixarea mecanică a hidroizolaţiei este necesară realizarea planului de fixare/ancorare. Hidroizolarea 

trebuie să prevină scurgerea apei de ploaie în spaţiul din interior, cât şi în straturile componente alte acoperişului. 

Totodată, învelitoarea acoperişului trebuie să fie bine drenată, iar elementele de drenare trebuie să fie etanşe şi 

conectate la hidroizolaţie.

Construcţia acoperişului trebuie să corespundă: 

Drenarea acoperişului tip terasă: 

Modul de drenare a acoperişului trebuie să reprezinte 

unul din primii paşi al proiectării acoperişului tip terasă:

fiecare zonă de drenaj trebuie să fie echipată cu cel 

puţin două puncte de scurgere;

este bine ca acoperişul care este prevăzut doar cu 

sisteme de scurgere interne să fie completat şi cu 

scurgere tip „preaplin”;

distanţa maximă a canalului şi a zonei de distribuţie 

de la suprafaţa acoperişului faţă de atic nu trebuie să 

depăşească 15 m;

distanţa maximă de la receptor la receptor sau de la 

margine la receptor, atunci când acesta este în dolie, 

nu trebuie să depăşească 15 m;

receptorii de apă pluvială ar trebui să se plaseze la minim 1 m faţă de structura care se extinde deasupra planului 

acoperişului (mansarde, structura acoperişului, coşuri de fum, etc). În caz contrar, se poate ajunge la înfundarea 

lor cu murdărie ori cu zăpadă mai ales atunci când acest receptor de apă pluvială se află plasat pe părţile 

proeminente ale structurii expuse;

aceşti receptori trebuie să fie astfel plasaţi şi concepuţi încât să nu afecteze structura care se află sub acoperiş;

nivelul înălţimii feţei superioare a receptorului trebuie să fie mai mic decât nivelul adiacent al suprafeţei 

acoperişului şi totodată trebuie să fie în cea mai joasă porţiune aferentă zonei de scurgere;

când se foloseşte o barieră de vapori este necesar să se utilizeze receptori de apă pluvială în două trepte, astfel   

încât să se realizeze şi eliminarea apei din sistemul de protecţie pentru vapori;

zona de evacuare a receptorului trebuie să fie încastrată la minim 20 mm sub suprafaţa adiacentă învelitorii 

acoperişului.

Proiectarea izolaţiei pe acoperişuri tip terasă

Principiul de bază este drenajul 

Pentru un drenaj perfect al apelor pluviale de pe acoperiş se folosesc panourile de captare Knauf Insulation SmartRoof 
Top1 CTF şi SmartRoof Top2 CTF. Cu ajutorul acestora se poate monta orice tip de acoperiş tip terasă.

pentru proiectarea izolaţiei pe acoperişuri plate 

SmartRoof Top1 CTF 
SmartRoof Top2 CTF 
Panouri cu o singură înclinaţie
pentru a realiza o pantă simplă 
faţă de atic

SmartRoof Top1 CTF
Panouri cu o singură 
drenaj în coamă

înclinaţie,
SmartRoof Top1 CTF
Panouri cu o singură , 
scurgere în dolie

 
înclinaţie

SmartRoof Top1 CTF
Panouri cu o singură înclinaţie, 
scurgere în dolie

 SmartRoof Top1 CTF SmartRoof Top2 CTF
înclinaţie între canale – 
drenaj perfect dolie

 + SmartRoof Top1 CTF + 
SmartRoof Top2 CTF
drenaj perfect dolie şi atice

Se alege tipul corect şi grosimea izolaţiei, se inspectează acoperişul 
ce trebuie izolat şi se verifică statica acestuia. 

Pentru protecţia izolaţiei termice se realizează trasee de acces pe 
acoperiş. 

În funcţie de condiţiile din interiorul construcţiei se va alege tipul 
barierei de vapori. 

Pe o suprafaţă plană uscată, se montează stratul izolator. Se  fixează 
bine, prin lipire punctuală sau continuă cu adezivi corespunzători. 

Soluţia de ancorare a izolaţiei depinde de forma, mărimea şi 
amplasarea clădirii pe teren şi tipul stratului hidroizolant folosit. 

Se recomandă ca stratificarea izolaţiei să se realizeze cu articulaţii 
decalate în straturi individuale. 

Recomandăm o înclinaţie minimă de 2%. 

Se acordă atenţie la montaj astfel încât să nu se deterioreze folia de 
protecţie şi materialele de izolare termică. 

Se proiectează un număr suficient şi corect dimensionat de orificii de 
admisie si drenaj. 

Se alege o hidroizolaţie de calitate în funcţie de tipul de acoperiş. 

Izolaţia se realizează doar în stare uscată şi pe o vreme favorabilă. 

Proiectantul propune o soluţie greşită a structurii, cu folosirea unei izolaţii din vată minerală complet 
necorespunzătoare (parametrii tehnici ai izolaţiei nu pot face faţă condiţiilor de utilizare), sau succesiunea 
straturilor şi funcţiilor este prost concepută. 

Subdimensionarea grosimii izolaţiei termice. Din cauza acestui lucru se poate ajunge la pierderi mari de energie şi 
la o funcţionalitate defectuoasă a structurii acoperişului din punct de vedere al scopului acestuia. 

Folosirea unor tipuri inadecvate de panouri şi structuri duce la lipsa de funcţionalitate şi etanşare a structurii acoperişului.

Cum se izolează acoperişul tip terasă 

Cele mai frecvente greşeli de realizare 
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Rezistenţa la foc

Rezistenţa la foc a construcţiilor se evaluează 

pentru întregul sistem. 

Pentru acoperişurile concepute ca sistem, de 

regulă rezistenţa la foc are simbolul ,,REI“, unde: 

R reprezintă capacitarea portantă şi stabilitatea, 

E reprezintă integritatea,  

I  reprezintă izolaţia. 

În general, este vorba de o valoare care reflectă 

timpul în minute (de exemplu: REI 30), cât rezistă la 

incendiu structura acoperişului.

Testele la foc ale sistemelor complete de acoperiş prevăd criterii de testare stricte, sistemele de acoperiş având 

componente funcţionale cu parametri specifici fiecărei încercări. În componenţa sistemului este definită în mod clar 

obligaţia privind tipul de izolaţie termică, inclusiv grosimea minimă. 

Siguranţa la foc este deosebit de importantă pentru:

funcţionarea fără risc de incendiu, 

suprafeţele de acoperiş extinse care trebuie să fie delimitate în compartimente separate în caz de incendiu, 

acoperişurile care au în vecinătate construcţii înalte. 

Straturile traficabile ale structurii acoperişului sunt importante pentru ca:

să îndeplinească în siguranţă funcţia operaţională, 

să nu afecteze în mod negativ straturile care formează structura izolantă (hidroizolaţia, izolaţia termică, etc.), şi 

structura în timpul lucrărilor de întreţinere.

Din punct de vedere acustic, acoperişul tip terasă şi 

anvelopa construcţiei trebuie să satisfacă cerinţele 

normativului privind acustica în construcţii şi zone 

urbane, indicativ C 125.

Când vorbim despre proprietăţi de izolare acustică, 

de fapt ne referim la protecţie impotriva zgomotului. La 

acoperişurile tip terasă, pentru a asigura cel mai 

ridicat confort acustic, trebuie alese materiale specifice 

care au o absorbţie acustică corespunzătoare. 

Proiectarea întregului sistem trebuie să satisfacă cerinţele de izolare acustică, prin capacitatea structurii de a 

impiedica transmiterea sunetului de la exterior la interior. În faza preliminară, construcţia trebuie evaluată şi 

proiectată astfel încât sistemul ales să se potrivească cerinţelor de izolare acustică.

Izolarea la zgomot aerian pentru elementele de construcţie nu are cerinţe clar definite. Aceasta este determinată 

individual conform nivelurilor de zgomot. Una va fi cerinţa pentru o construcţie situată în centrul oraşului, lângă o 

arteră de circulaţie aglomerată şi alta va fi pentru o construcţie situată într-un sat pe o colină la poalele munţilor, 

departe de civilizaţie.

Caracteristicile izolaţiei fonice

Condens
Normativul C 107 impune eliminarea condensului în interiorul construcţiei în situaţiile în care aceasta ar afecta 

funcţionarea întregii construcţii. Prin aceasta se urmăreşte creşterea duratei de viaţă a construcţiei, prin reglarea 

temperaturii de suprafaţă internă care determină formarea condensului şi, astfel, se previne apariţia mucegaiului, 

precum şi orice modificări de volum ca urmare a absorbţiei de apă a materialelor şi modificarea rezistenţei 

mecanice şi a stabilităţii. Pentru a reduce condensul în structură este necesar să se limiteze pătrunderea de 

umezeală în structură. Umiditatea în construcţie provine, în principal, din spaţiu încălzit. Dacă temperatura de 

suprafaţă a structurii, la interior, scade sub valoarea punctului de rouă (temperatura punctului de rouă sau atunci 

când punctul de rouă este temperatura la care aerul este saturat maxim cu vapori de apă, umiditatea relativă atinge 

100%) se ajunge la apariţia de condens în structură, atunci este suficient un tratament de izolare şi, prin urmare, se 

va înlătura posibilitatea condensului şi a apariţiei ulterioare de mucegai. Pentru aceasta este necesar să se 

evalueze temperatura suprafeţei interioare a structurii în raport cu temperatura internă de suprafaţă minim 

necesară, exprimată în °C. Această procedură demonstrează absenţa condensului superficial, care poate 

provoca dezvoltarea mucegaiului. 

Caracteristicile şi valorile normate pentru elementele de construcţie pe ansamblul clădirii se regăsesc în normativul      

C 107 care evidenţiază calculul termotehnic, astfel încât să se asigure un confort termic suficient la interiorul 

clădirii.

Cerinţa de bază pentru elementul de construcţie planşeu peste ultimul nivel, din punct de vedere al izolării termice, 

este transmitanţa termică U'max(W/m2K), valorile pentru aceasta sunt:

Planşee peste ultimul nivel

Valoare adecvată 0,20

Valoare recomandată 0,16

Valori pt. clădiri pasive 0,15 - 0,10

2Transmitanţa termică [W/(m K)]

U  N

U  rec

U  pas

Punţi termice 
Crucial pentru acest criteriu sunt detaliile critice, punţile termice din structură şi legăturile dintre structurile termice - 

de exemplu, întreruperea penetrărilor transversale (luminatoare, sisteme de iluminat, proeminenţe, instalaţii de 

aer, de manipulare, de ventilaţie, sanitare, etc.). În soluţia propusă este necesar să se determine o arie 

multidimensională de temperatură cu detalii critice, iar în aceasta să se găsească cele mai mici temperaturi interne 

de suprafaţă. Soluţia pentru a elimina punţile termice este foarte simplă, aceasta constă într-o grosime suficientă a 

izolaţiei termice.

Acoperişurile trebuie să îndeplinească, din punct de vedere al fizicii construcţiilor, următoarele caracteristici: 

trebuie să aibă un coeficient de transfer de căldură suficient UN,20 

trebuie să existe un echilibru activ între condens şi vaporii de apă eliminaţi 

nu trebuie să se ajungă la condens la suprafaţă, ori pe elementele de detaliu 

trebuie să asigure stabilitate pe timp de iarnă şi de vară pentru parametrii mediului intern

Caracteristicile izolaţiei termice



DDP BIT

DDP BITF

λ  = 0,040 W/mKD

λ  = 0,040 W/mKD

Grosime 

Dimensiuni standard 

Clasa de reacţie la foc 

Grosime 

Dimensiuni standard 

Clasa de reacţie la foc 

40–80 (mm) 

1000 × 1200 (mm)

E

50–100 (mm)

1000 × 900 (mm)

E

Izolaţie din vată minerală bazaltică, cu 
suprafaţă, din emulsii bituminoase. Suprafaţa plăcii permite întinderea directă a 
stratului de hidroizolaţie bituminoasă.

rigiditate suplimentară şi tratament de 
 

Izolaţie din vată minerală bazaltică, cu 
suprafaţă, din strat hidroizolant bituminos cu suprapunerea a două laturi adiacente. 
Suprafaţa plăcii, după fixare, are rol de hidroizolaţie temporară. Prin procedeul 
standard se poate aplica stratul final de hidroizolaţie.

rigiditate suplimentară şi tratament de 

Rezistenţa la compresiune la o deformare de 10% este de 70 kPa.

Rezistenţa la compresiune la o deformare de 10% este de 70 kPa.

1312

SMARTroof TOP1 CTF - Placă cu o singură înclinaţie

SMARTroof TOP2 CTF - Placă cu două înclinaţii

λ  = 0,040 W/mKD

Grosime 

Dimensiuni standard 

Clasa de reacţie la foc 

40/20, 60/40, 80/60 (mm)

600 × 1000 (mm)

A1

Izolaţie din vată minerală bazaltică, sub formă de placă cu o înclinaţie. Produsul este 
conceput individual ca element de construcţie destinat pentru acoperişuri plate fără 
pantă.

Izolaţie din vată minerală bazaltică, sub formă de placă
pentru drenarea apei pluviale către sifoanele de scurgere

Fabricarea plăcilor se realizează conform planului individual de învelitoare a 
acoperişului. Pentru estimarea cantităţilor este necesar să se trimită planul de 
învelitoare cu indicarea receptorilor de terasă.

 cu două înclinaţii, 
. 

speciale 

Asigură un drenaj continuu al apei pluviale către dolie sau către jgheab

Elemente de umplutură a profilelor trapezoidale

SMARTroof WE

Grosime 

Lungime

Clasa de reacţie la foc 

50 × 50, 80 × 80, 100 × 100 (mm)

1000 (mm)

A1

Elemente din vată minerală bazaltică 
trapezoidale şi pentru îmbunătăţirea performanţelor termice, acustice şi a protecţiei 
pasive la foc.

Dimensiuni conform profilului tablei cutate.

concepute pentru umplerea profilelor 

Izolaţie din vată minerală bazaltică în formă de pană (plintă). Se montează la
îmbinarea dintre izolaţia termică orizontală cu elementul vertical al construcţiei. Poate 
fi utilizat pentru toate tipurile de acoperişuri plate cu şi fără trafic.

 

Asigură o tranziţie lină de la suprafaţa orizontală la suprafaţa verticală şi previne 
discontinuitatea, degradarea hidroizolaţiei şi scurgerea ulterioară a apelor pluviale 
în straturile acoperişului tip terasă.

H2

H1

Produse speciale pentru acoperişuri tip terasăProduse speciale pentru acoperişuri tip terasă

Homeseal LDS 35 λ  = 0,040 W/mKD

Dimensiuni standard 

Grosime

Clasa de reacţie la foc 

1,5 x 50 (m)

0,2 (mm)

F

Barieră de vapori la interior, pentru controlul vaporilor
Etanşeizează împotriva umezelii şi penetrării vaporilor.

Poate fi utilizată la construcţia acoperişurilor plane sau tip şarpantă, pereţilor 

verticali sau a tavanelor (plafoanelor).

Este utilizată împreună cu un strat de membrană permeabilă la vapori la 

exterior, pentru evitarea condensului datorat umezelii spontane din interior.

Izolaţie din vată minerală bazaltică sub formă de 
compactă, formată din 2 straturi cu densităţi diferite lipite 
împreună prin aderenţă chimică, din categoria produselor   
grele. Este potrivită pentru aplicarea sub toate tipurile de 
membrane hidroizolante, pentru terasele circulabile şi 
necirculabile. Poate fi uşor montat pe structuri portante de beton 
sau din tablă cutată.

Cele două straturi de densităţi diferite conferă ansamblului o 
încărcare punctuală mare pentru o rezistenţă superioară la factori 
mecanici și la impact.

Produsele se pot monta într-un strat sau în două straturi.

placă 

DDP 2U

DDP 2

λ  = 0,040 W/mKD

λ  = 0,040 W/mKD

Grosime 

Grosime 

Dimensiuni standard 

Dimensiuni standard 

Clasa de reacţie la foc 

Clasa de reacţie la foc 

1200 × 2000 (mm)

1200 × 2000 (mm)

A1

A1

Rezistenţa la compresiune la o deformare de 10% este de 60 kPa.

Rezistenţa la compresiune la o deformare de 10% este de 70 kPa.

80, 
180, 200  (mm)

100, 110, 120, 130, 140, 160, 

80, 
180, 200  (mm)

100, 110, 120, 130, 140, 160, 

Certificat de constantă a performanţei

Certificat de constantă a performanţei

0751-CPR-233.0-02

0751-CPR-233.0-02

Conductivitate termică 

λ =0,040 W/mKD

Conductivitate termică 

λ =0,040 W/mKD

Euroclasa de reacţie la foc

Clasa A1

Euroclasa de reacţie la foc

Clasa A1

Rezistență la tracţiune

Rezistență la tracţiune

≥15 kPa

≥10 kPa

Clasa de precizie pentru abaterea 

de la grosimea materialului T5

Clasa de precizie pentru abaterea 

de la grosimea materialului T5

Sănătate 

și Siguranță

Sănătate 

și Siguranță

Incărcare punctuală

PL(5) = 800N

Incărcare punctuală

PL(5) = 650N

Rezistenţa la compresiune 

CS(10) = 70kPa

Rezistenţa la compresiune 

CS(10) = 60kPa

Absorbţia de apă de
2- lungă durată: W  ≤3 kg/mlp

Absorbţia de apă de
2- scurtă durată:  W  ≤1 kg/mp

Rezistivitatea la flux de aer

Rezistivitatea la flux de aer

2≥5 kPa.s/m

2≥5 kPa.s/m



®Tehnologie ECOSE  cu liant 

fără formaldehidă adăugată 

   Îmbunătăţeşte calitatea aerului de la interior

   Mai fină, uşor de manipulat şi tăiat

   Miros neutru 
VATĂ MINERALĂ BAZALTICĂ

VATĂ MINERALĂ ®cu Tehnologie ECOSE  

UTILIZARE RECOMANDATĂ 

UTILIZARE POSIBILĂ
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Izolaţie minerală recomandată de Knauf Insulation

DDP X λ  = 0,040W/mKD

Grosime 

Dimensiuni standard 

Clasa de reacţie la foc 

50–100 (mm)

1200 × 2000, 600 × 1000 ( mm)

A1

Izolaţie din vată minerală bazaltică pentru . 
foarte bună la compresiune.

acoperişuri cu trafic Rezistenţă 

Rezistenţa la compresiune la o deformare de 10% este de 90 kPa.

SMARTroof Top

SMARTroof Norm

SMARTroof Thermal

SMARTroof Base

λ  = 0,038 W/mKD

λ  = 0,037 W/mKD

λ  = 0,036 W/mKD

λ  = 0,035 W/mKD

Izolaţie din vată minerală bazaltică, cu o 
trafic ocazional , sau 
ca strat inferior pentru acoperişurile cu trafic

rigiditate sporită pentru suprafeţe cu 
, ca strat superior al pachetului de straturi termoizolante

Izolaţie din vată minerală bazaltică pentru , ca strat 
superior al pachetului de straturi termoizolante.

acoperişuri fără trafic

Rezistenţa la compresiune la o deformare de 10% este de 60 kPa.

Izolaţie din vată minerală bazaltică pentru 
ocazional, ca

acoperişuri fără trafic şi trafic 
 strat inferior al pachetului de straturi termoizolante.

Rezistenţa la compresiune la o deformare de 10% este de 50 kPa.

Izolaţie din vată minerală bazaltică pentru ca strat 
inferior al pachetului de straturi termoizolante.

acoperişuri fără trafic, 

Rezistenţa la compresiune la o deformare de 10% este de 30 kPa.

Rezistenţa la compresiune la o deformare de 10% este de 70 kPa.

Grosime 

Dimensiuni standard 

Clasa de reacţie la foc 

20–200 (mm)

1200 × 2000, 600 × 1000 ( mm)

A1

 

Grosime 

Dimensiuni standard 

Clasa de reacţie la foc 

20–200 (mm)

1200 × 2000, 600 × 1000 ( mm)

A1

 

Grosime 

Dimensiuni standard 

Clasa de reacţie la foc 

50–200 (mm)

1200 × 2000, 600 × 1000 ( mm)

A1

Grosime 

Dimensiuni standard 

Clasa de reacţie la foc 

20–200 (mm)

1200 × 2000, 600 × 1000 ( mm)

A1

LMF AluR

WM 640 GG; WM 660 GG

PS 600; KPS 041 AluR

HTB; HTB AluR

Chimenea S

NaturBoard 

POD PLUS

NaturBoard 

POD EXTRA

Unifit 035 

Classic 044 Alu

NaturBoard FIT

Classic 032

EkoBoard

Classic 040

Classic 042

Classic 044

Classic 039
Classic 040 Alu

Membrane Homeseal LDS: 
LDS 0.02, LDS 5 Silk, LDS 35, 

LDS 200, LDS Solifit

NOU!

FKD N Thermal

FKD S Thermal

FKD

FKL Thermal 

Dibluri

NOU!

NOU!

NOU!

NATURBOARD 037

NaturBoard FIT Plus
EkoBoard

Membrane Homeseal LDS: 
LDS 35, LDS 200, LDS Solifit

NOU!

NOU!

NaturBoard FIT Plus 

NaturBoard TF

EkoBoard

Classic 032

Classic 040

Classic 042

Classic 044

DECIBEL 

AKUSTIC BOARD 
NOU!

NOU!

NOU!

NaturBoard 037 

TP 425B 

NaturBoard VENTI PLUS 

NaturBoard VENTACUSTO 

NaturBoard VENTI

Membrane Homeseal LDS: 
LDS 0.02, LDS 5 Silk

NOU!

NOU!

NOU!

SMARTroof Top

 Norm

 Thermal

 Base

SMARTroof

SMARTroof

SMARTroof

DDP 2

DDP 2U

Membrane 

Homeseal LDS: LDS 35

NOU!

NOU!

NOU!

NOU!

Heraklith

Tektalan

Heratekta

CLT C1; CLT C2
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