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PRODUCȚIE DE SISTEME PENTRU IZOLARE TERMICĂ, ACUSTICĂ, DE PRODUSE 
IMPERMEABILE ȘI DE ALTE COMPONENTE PENTRU CONSTRUCȚII

Isosystem este o companie dinamică, care produce panouri sandwich pentru izolare 

termică, acustică, panouri ventilate și impermeabile, alături de multe alte componente 

pentru construcții. O companie mare, cu un depozit generos, care garantează un sistem 

logistic, în vederea oferirii de soluții eficiente clienților, într-un timp scurt. Isosystem 

dezvoltă proiecte de formare pentru societăți cu privire la utilizarea și la tehnicile de 

instalare a sistemelor izolante, precum și service de asistență după vânzare.       

asociat



Obiectivul principal pentru industria construcțiilor de astăzi este ecosustenabilitatea: locuințe 

sustenabile, arhitectură verde, energie verde și green building sunt punctele esențiale în ceea ce 

privește ecosustenabilitatea, de aceea Isosystem este partenerul ideal. Astăzi, înainte de a alege 

locul de construcție, este necesară efectuarea unei evaluări de mediu, adică relația dintre casă 

și mediul înconjurător, prin estimarea climei locației, tipurile de vânt din zonă, caracteristicile 

geotermale ale terenului şi expunerea la soare. Dincolo de un discurs exclusiv tehnic acum, mai 

mult ca niciodată, singura investiție sigură în timp este casa. Casa ta este baza esențială pentru 

construirea unei familii. 

   Suntem întotdeauna 

în armonie cu natura!

ECOSUSTENABILITATE
LOCUINŢE SUSTENABILE
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AVANTAJE

 IZOLARE TERMICĂ
 ECONOMISIRE DE ENERGIE
 FACILITATE DE APLICARE
 ECONOMISIRE IMPORTANTĂ LA APLICARE 
 UTIL PENTRU RENOVĂRI
 GAMĂ VASTĂ DE PRODUSE PENTRU ORICE EXIGENȚE
 ASISTENŢĂ LA PROIECTARE
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În prezent, reducerea consumurilor energetice nu înseamnă doar 
o economisire importantă, dar şi contribuirea în mod semnificativ 
la protecţia mediului. Aerul condiţionat şi încălzirea clădirilor 
reprezintă un procent important al consumurilor de energie, 
iar îmbunătăţindu-le performanţa s-ar putea obţine o reducere 
de până la 40% a emisiilor nocive. Sistemele termoizolante 
impermeabile, termoizolante ventilate şi termoizolante de 
structură produse de Isosystem, datorită conformităţii lor şi 
caracteristicilor garantează o izolare termică foarte bună cu 
un grad ridicat de bunăstare a locuinţei, permit o economisire 
importantă, reducând consumurile de materii prime combustibile 
şi, în consecinţă, emisiile nocive mai ales de CO2, cauza principală a 
efectului de seră şi a schimbărilor climatice.

TERRAE
IZOLARE TERMICĂ



EXTERNAL TERMAL INSULATION COMPOSITE SYSTEM

CARACTERISTICI TEHNICE CONFORM NORMEI UNI EN 13163:2012
PLĂCI DIN EPS PENTRU IZOLARE TERMICĂ CU MANTA 

DIMENSIUNI: Lăţime 500-1000 mm   Grosimi de la 10 mm la 1000 mm
Datele conţinute în această fişă derivă din cunoştinţele noastre şi sunt furnizate doar ca exemplu. Aşadar nu reprezintă garanţie juridică şi vor putea fi modificate în orice 
moment fără obligaţie de preaviz

Descriere Clasa U.M. EPS 80 EPS 100 EPS 120 EPS 150 EPS 200 Norma

Toleranţa lungimii L2 mm ±2 ±2 ±2 ±2 ±2 EN 822

Toleranţa lăţimii W2 mm ±2 ±2 ±2 ±2 ±2 EN 822

Toleranţa grosimii T1 mm ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 EN 823

Toleranţa perpendicularităţii S2 mm/m ≤2 ≤2 ≤2 ≤2 ≤2 EN 824

Toleranţa planarităţii P5 mm ±5 ±5 ±5 ±5 ±5 EN 825

Rezistenţă la îndoire BS kPa �125 �150 �170 �200 �250 EN 12089

Rezistenţă la comprimare la 10% din 
strivire CS(10) kPa �80 �100 �120 �150 �200 EN 826

Conductivitate termică λ
D

0,038 0,036 0,035 0,034 0,034 EN 12939

Reacţie la foc Clasa E E E E E EN 13501/1

Rezistenţă la tracţiune TR kPa �150 �150 �150 �150 �150 EN 1607

Temperatura limită de utilizare °C 75 75 75 75 75

Absorbţie de apă WL(P) kg/m2 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 2 EN 12087

Transmisie a vaporului de apă MU 20-40 30-70 30-70 30-70 40-100 EN 12086
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EXTERNAL TERMAL INSULATION COMPOSITE SYSTEM

DIMENSIUNI: Lăţime 500-1000 mm   Grosimi de la 10 mm la 1000 mm
Datele conţinute în această fişă derivă din cunoştinţele noastre şi sunt furnizate doar ca exemplu. Aşadar nu reprezintă garanţie juridică şi vor putea fi modificate în orice 
moment fără obligaţie de preaviz

CARACTERISTICI TEHNICE CONFORM NORMEI UNI EN 13163:2012
PLACĂ DIN EPS ADITIVATĂ CU GRAFIT PENTRU IZOLARE TERMICĂ CU MANTA

Descriere Clasa U.M. EPS 70 EPS 100 Norma

Toleranţa lungimii L2 mm ±2 ±2 EN 822

Toleranţa lăţimii W2 mm ±2 ±2 EN 822

Toleranţa grosimii T1 mm ±1 ±1 EN 823

Toleranţa perpendicularităţii S2 mm/m ≤2 ≤2 EN 824

Toleranţa planarităţii P5 mm/m ±5 ±5 EN 825

Rezistenţă la îndoire BS kPa �115 �150  EN 12089

Rezistenţă la comprimare la 10% din 
strivire CS(10) kPa �70 �100  EN 826

Conductivitate termică λ
D

0,032 0,031  EN 12939

Reacţie la foc Clasa E E  EN 13501/1

Rezistenţă la tracţiune TR kPa �150 �150 EN 1607

Temperatura limită de utilizare °C 75 75

Absorbţie de apă WL(P) kg/m2 ≤ 5 ≤ 5 EN 12087

Transmisie a vaporului de apă MU 20-40 30-70 EN 12086
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REFLEX
PRODUS CU MATERIE PRIMĂPLACĂ CU ÎNALTĂ CAPACITATE REFLECTANTĂ DIN EPS ADITIVAT CU 

GRAFIT PENTRU IZOLAREA TERMICĂ CU MANTA

Descriere Clasa U.M. Valoare Norma

Toleranţa lungimii L2 mm ±2 EN 822

Toleranţa lăţimii W2 mm ±2 EN 822

Toleranţa grosimii T2 mm ±2 EN 823

Toleranţa perpendicularităţii S2 mm/m ≤2 EN 824

Toleranţa planarităţii P4 mm/m ±5 EN 825

Rezistenţă la tracţiune TR kPa �150  EN 826

Densitate medie kg/m3 15/18

Conductivitate termică λ
D

0,031  EN 12939

Reacţie la foc Clasa E   EN 13501/1

Temperatura limită de utilizare °C 75

Absorbţie de apă % WL(T) ≤ 3 EN 12087

Transmisie a vaporului de apă MU 30-70 EN 12086

DIMENSIUNI: Lungime 1000 mm   Lăţime 500 mm   Grosimi de la 10 mm la 190 mm
Datele conţinute în această fişă derivă din cunoştinţele noastre şi sunt furnizate doar ca exemplu. Aşadar nu reprezintă garanţie juridică şi vor putea fi modificate în orice 
moment fără obligaţie de preaviz
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REFLEX

AVANTAJE:
Tratamentul de suprafaţă previne deformările dăunătoare, datorate unei 
absorbţii excesive de căldură din lunile de vară

Plăcile TERMOPOR® REFLEX cu marca CE EN 13163:2012 sunt utilizate pentru izolarea cu manta a pereţilor. Aplicarea de plăci din EPS 

ca izolant termic în construcţii noi sau renovate reprezintă tehnica cea mai utilizată din ziua de azi, deoarece reuşeşte să micşoreze 

în mod semnificativ consumul de energie al acestora. 

Plăcile TERMOPOR® REFLEX cu înaltă capacitate reflectantă din EPS aditivat cu grafit sunt tăiate din bloc şi căptuşite pe o latură cu o răşină 
albă deosebită care protejează de razele soarelui. Tratamentul de la suprafaţă previne deformările dăunătoare datorate absorbirii excesive de 
căldură în lunile de vară, fără a altera caracteristicile mecanice ale plăcii. Plăcile TERMOPOR® REFLEX sunt un izolant foarte flexibil la 

aplicare, deoarece pot fi livrate în diferite dimensiuni şi forme. Plăcile sunt din polistiren expandat sinterizat aditivate cu grafit, 

ignifug, cu celule închise.

Dimensiuni: 1000x500 mm
Grosimi: de la 10 la 200 mm alte grosimi la comandă 

 

raze solare

raze solare

raze solare



XL
L

REZISTENŢĂ TERMICĂ “R”= 3,33Mqk/W
TRANSMISIE TERMICĂ “U”= 0,30 W/Mqk

REZISTENŢĂ TERMICĂ “R”= 2,77Mqk/W
TRANSMISIE TERMICĂ “U”= 0,36 W/Mqk

Datele conţinute în această fişă derivă din cunoştinţele noastre şi sunt furnizate doar ca exemplu. Aşadar nu reprezintă garanţie juridică şi vor putea fi modificate în orice moment 
fără obligaţie de preaviz

PLACĂ DIN EPS DE DENSITATE MARE ADITIVATĂ CU GRAFIT PENTRU IZOLARE TERMICĂ LA 
SPAŢII GOALE SAU PODEA. 

TERMOPOR XL/L CU ACEEAŞI GROSIME E MAI PERFORMANT

EXTRUDAT XPS

gros. 10 cm 

gros. 10 cm 

TERMOPOR XL/L

λD 0,036 W/mK

λD 0,030 W/mK 

Descriere Clasa U.M. EPS 150 Norma

Toleranţa lungimii L2 mm ±2 EN 822

Toleranţa lăţimii W2 mm ±2 EN 822

Toleranţa grosimii T2 mm ±2 EN 823

Toleranţa perpendicularităţii S2 mm/m ≤2 EN 824

Toleranţa planarităţii P5 mm/m ±5 EN 825

Rezistenţă la îndoire BS kPa �200  EN 12089

Rezistenţă la comprimare la 10% din strivire CS(10) kPa �150  EN 826

Conductivitate termică λ
D

0,030  EN 12939

Reacţie la foc Clasa E   EN 13501/1

Temperatura limită de utilizare °C 75

Absorbţie de apă % WL(T) ≤ 3 EN 12087

Transmisie a vaporului de apă MU 30-70 EN 12086
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DIMENSIUNI TERMOPOR XL: 
Lăţime 600 mm
Lungime 2800 mm  
Grosimi de la 30 mm la 200 mm

DIMENSIUNI TERMOPOR L: 
Lăţime 600 mm
Lungime 1200 mm    
Grosimi de la 30 mm la 200 mm

λ D
 0

.0
30

λ D
 0

.0
30

FĂLŢUIT

FĂLŢUIT M/F

1

2

1

2
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ISOVENT®/ISOVENT 5000
1 2 3

ISOVENT/ISOVENT 5000, sistem realizat pentru termoventilarea acoperişurilor realizat din cuplarea 
unor panouri derivate din prelucrarea lemnului (EUROSTRAND OSB sau compensat cu lipire fenolică) şi 
materiale izolante modelate specific pentru a garanta trecerea aerului. 
1  ISOVENT-EPS/ ISOVENT-EPS 5000 
 panou din EUROSTRAND OSB grosime 12 mm, placă izolantă din EPS conform normei UNI EN 13163 

CE, modelată cu canale de ventilaţie.
 ISOVENT EPS dimensiuni mm 2440x1220 = mp 2,98 profil fălţuit pe laturile scurte.
 ISOVENT 5000 EPS dimensiuni mm 5000x585 = mp 2,925 profil fălţuit pe laturile lungi.

2  ISOVENT-GRAFITE/ISOVENT-GRAFITE 5000
 panou din EUROSTRAND OSB grosime 12 mm, placă izolantă din EPS cu GRAFIT conform normei 

UNI EN 13163 CE, modelată cu canale de ventilaţie.
 ISOVENT GRAFITE dimensiuni mm 2440x1220 = mp 2,98 profil fălţuit pe laturile scurte.
 ISOVENT 5000 GRAFITE dimensiuni mm 5000x585 = mp 2,925 profil fălţuit pe laturile lungi.

3  ISOVENT-EST
 panou din EUROSTRAND OSB grosime 12 mm, placă izolantă din XPS conform normei EN13164 CE, 

modelat cu canale de ventilaţie. 
 ISOVENT-EST dimensiuni mm 2440x585 = mp 1,427, profil fălţuit pe laturile lungi

Variabile la comandă: grosime OSB pe extrados - dimensiune panouri.

AVANTAJE
-  Aplicarea sistemului ISOVENT/ISOVENT 5000 este practică, rapidă şi simplă.
-  Permite izolarea unor acoperişuri de mari dimensiuni în timp scurt.
-  Sistemul ISOVENT/ISOVENT 5000 este un suport sigur şi se poate merge pe el.
-  Canalele de ventilaţie individuale permit o ventilare eficientă (efect şemineu).
-  Sistemul ISOVENT/ISOVENT 5000 este uşor de impermeabilizat.
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1  ISOVENT COMPOSITO (EPS/EPS GRAFIT) ŞI FIBRĂ DE LEMN  
 Sistem realizat pentru termoventilaţia acoperişurilor; alcătuit din două straturi de material izolant 

cu caracteristici diferite: polistiren expandat sinterizat sau aditivat cu grafit conform normei CE 
13163 şi fibră de lemn conform normei CE 13171, cuplate la un panou din EUROSTRAND OSB 
conform normei EN 300, pentru a garanta cea mai bună performanţă de: 

 izolare termică, inerţie termică şi izolare fonică.
 Dimensiuni: 1200x1350 mm

2  ISOVENT COMPOSITO (EPS/EPS GRAFIT) ŞI VATĂ MINERALĂ
 Sistem realizat pentru termoventilaţia acoperişurilor; alcătuit din două straturi de material izolant 

cu caracteristici diferite: polistiren expandat sinterizat sau aditivat cu grafit conform normei CE 
13163 şi vată minerală conform normei CE 13171, cuplat la un panou din EUROSTRAND OSB 
conform normei EN 300, pentru a garanta cea mai bună performanţă de: 

 izolare termică, inerţie termică şi izolare fonică.
 Dimensiuni: 1000x1200 mm

Variabile la comandă: grosime OSB pe extrados - dimensiune panouri

AVANTAJE
-  Aplicarea sistemului ISOVENT COMPOSITO este practică, rapidă şi simplă.
-  Permite izolarea unor acoperişuri de mari dimensiuni în timp scurt.
-  Sistemul ISOVENT COMPOSITO este un suport sigur şi se poate merge pe el.
-  Canalele de ventilaţie individuale permit o ventilare eficientă (efect şemineu).
-  Sistemul ISOVENT COMPOSITO este uşor de impermeabilizat.
-  Utilizarea sistemului ISOVENT COMPOSITO în copertine garantează confort pentru locuinţă 

în corpul clădirii, izolare termică şi fonică, economisire de energie, permeabilitate la vapori şi o 
ventilaţie excelentă, ideal pentru acoperişurile din lemn.

1 1 2 2

ISOVENT® COMPOSITO

LOCUINŢE SUSTENABILE
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ISOVENT TOP®/ISOVENT TOP 5000

1  ISOVENT-TOP EPS/ ISOVENT-TOP EPS 5000
    Este un sistem autoportant realizat pentru termoventilarea copertinelor, compus dintr-un panou 

din EUROSTRAND OSB grosime 12 mm placă izolantă din EPS conform normei UNI EN 13163 CE, 
modelată cu canale de ventilaţie.  Intradosul poate fi disponibil din panouri netede sau dotate cu 
placaj grosime 9 mm, panou din brad trei straturi de 14 mm, panou din brad monostrat de 10 mm, 
plăci din gips-carton (normal, hidrofug sau ignifug) sau fibră de gips 12 mm (vezi pag. 24) sau OSB.

 ISOVENT-TOP EPS dimensiuni mm 2440x1200 = mp 2,92 fălţuit pe laturi.
 ISOVENT-TOP 5000 EPS dimensiuni mm 5000x585 = mp 2,925 fălţuit pe laturile lungi. 

2  ISOVENT-TOP GRAFITE/ISOVENT-TOP GRAFITE 5000
 Este un sistem autoportant realizat pentru termoventilarea copertinelor, compus dintr-un panou din 

EUROSTRAND OSB grosime 12 mm placă izolantă din EPS cu GRAFIT conform normei UNI EN 13163 
CE, modelată cu canale de ventilaţie. Intradosul poate fi disponibil din panouri netede sau dotate cu 
placaj grosime 9 mm, panou din brad trei straturi de 14 mm, panou din brad monostrat de 10 mm, 
plăci din gips-carton (normal, hidrofug sau ignifug) sau fibră de gips 12 mm (vezi pag. 24) sau OSB.

 ISOVENT-TOP EPS GRAFITE dimensiuni mm 2440x1200 = mp 2,92 fălţuit pe laturi.
 ISOVENT-TOP 5000 EPS GRAFITE dimensiuni mm 5000x585 = mp 2,925 fălţuit pe laturile lungi.

 AVANTAJE
- Sistemul ISOVENT-TOP/ISOVENT TOP 5000 este un panou compozit, structural, fălţuit pe 2 laturi cu 

intradosul la vedere.
-  Sistemul ISOVENT-TOP/ISOVENT TOP 5000 permite realizarea unui pachet izolant sigur şi pe care se 

poate merge.
- Materialul primar pe care se va aplica sistemul SOVENT-TOP/ ISOVENT TOP 5000 poate fi din metal 

sau din lemn masiv. Fixarea sistemului se realizează prin sisteme mecanice specifice. Variabile la 
comandă: grosime OSB pe extrados - dimensiune panouri.

1 2



15

1  ISOVENT TOP COMPOSITO/5000 (EPS/EPS GRAFIT) ŞI FIBRĂ DE LEMN  
 Sistem realizat pentru termoventilaţia acoperişurilor; alcătuit din două straturi de material izolant cu 

caracteristici diferite: polistiren expandat sinterizat sau aditivat cu grafit conform normei CE 13163 
şi fibră de lemn conform normei CE 13171, cuplate la un panou din EUROSTRAND OSB conform 
normei EN 300, în timp ce intradosul poate fi disponibil din panouri netede sau prevăzute cu placaj 
grosime 9 mm, panou din brad trei straturi de 14 mm, panou din brad monostrat de 10 mm, plăci din 
gips-carton (normal, hidrofug sau ignifug) sau fibră de gips 12 mm (vezi pag. 24) sau OSB.

 Sistemul garantează cea mai bună performanţă de: izolare termică, inerţie termică şi izolare fonică.
 ISOVENT TOP COMPOSITO dimensiuni: 1200x2440 mm = mp 2,928 profil fălţuit pe laturi.
 ISOVENT TOP COMPOSITO 5000 dimensiuni: 5000x585 mm=mp 2,925 profil fălţuit pe laturile lungi.
 

2  ISOVENT TOP COMPOSITO/5000 (EPS/EPS GRAFIT) ŞI VATĂ MINERALĂ
 Sistem realizat pentru termoventilaţia acoperişurilor; alcătuit din două straturi de material izolant cu 

caracteristici diferite: polistiren expandat sinterizat sau aditivat cu grafit conform normei CE 13163 
şi fibră de lemn conform normei CE 13171, cuplate la un panou din EUROSTRAND OSB conform 
normei EN 300, în timp ce intradosul poate fi disponibil din panouri netede sau prevăzute cu placaj 
grosime 9 mm, panou din brad trei straturi de 14 mm, panou din brad monostrat de 10 mm, plăci din 
gips-carton (normal, hidrofug sau ignifug) sau fibră de gips 12 mm (vezi pag. 24) sau OSB. Sistemul 
garantează cea mai bună performanţă de: izolare termică, inerţie termică şi izolare fonică.

 ISOVENT TOP COMPOSITO dimensiuni: 1200x2440 mm = mp 2,928 profil fălţuit pe laturi.
 ISOVENT TOP COMPOSITO 5000 dimensiuni: 5000x585 mm=mp 2,925 profil fălţuit pe laturile lungi.
    Variabile la comandă: grosime OSB pe extrados - dimensiune panouri

AVANTAJE
-  Aplicarea sistemului ISOVENT TOP COMPOSITO este practică, rapidă şi simplă.
-  Permite izolarea unor acoperişuri de mari dimensiuni în timp scurt.
-  Sistemul ISOVENT TOP COMPOSITO este un suport sigur şi se poate merge pe el.
-  Canalele de ventilaţie individuale permit o ventilare eficientă (efect şemineu).
-  Sistemul ISOVENT TOP COMPOSITO este uşor de impermeabilizat.
-  Utilizarea sistemului ISOVENT TOP COMPOSITO în copertine garantează confort pentru locuinţă  

în corpul clădirii, izolare termică şi fonică, economisire de energie, permeabilitate la vapori şi o 
ventilaţie excelentă.

1
1 22

ISOVENT TOP® COMPOSITO

LOCUINŢE SUSTENABILE
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ISOVENT TERMO ACUSTIC®

ISOVENT TERMO ACUSTIC  
Panou termoventilat pentru copertine, format din vată minerală biosolubilă cu marcaj CE, în 
conformitate cu UNI EN 13162:2001, obținută din fuziunea şi filarea rocilor naturale cu o densitate 
de 160 kg/mc. Are o rezistență ridicată la comprimare, caracteristici termice excelente şi caracteristici 
excelente de absorbție acustică.  Este garantată rezistența la substanțele chimice şi rezistența la 
îmbătrânire. În canalele de ventilație se aplică o pânză sudată la cald cu două straturi, cu latura 
externă nebulizată din aluminiu, pentru a asigura un coeficient ridicat de reflexie la căldură. Totul 
este în final cuplat la un panou în EUROSTRAND OSB.
Dimensiune panouri: 1200X1000 mm FĂLŢUIT
Grosimi standard disponibile: (50+50+15) - (80+50+15) - (100+50+15) - (120+50+15) mm
Grosime OSB: 15 mm

INFORMAȚII TEHNICE 
conform UNI EN 13162:2001
REACȚIE LA FOC CONFORM EN 13501: Euroclasă A1
CONDUCTIBILITATE TERMICĂ: =0,039W/mK
REZISTENŢĂ TERMICĂ:  grosime medie 50 mm RD = 1,28 m2 K/W 
grosime medie 80 mm RD = 2,05 m2 K/W
grosime medie 100 mm RD = 2,56 m2 K/W
grosime medie 120 mm RD = 3,08 m2 K/W

CĂLDURĂ SPECIFICĂ: Cp = 1030 J/KgK
PUNCT DE TOPIRE AL PRODUSULUI: 1000 °C
REZISTENȚA LA DIFUZAREA VAPORILOR DE APĂ: μ = 1,3 – 1,4

 

Rezultat al izolării fonice în acoperiş utilizându-se ISOVENT TERMO ACUSTIC.
Probă de şantier:

Dls,2m,nT,w=41dB

          B R E V E T TATO

  S
IS

TE
M

A ISOVENT TERMO ACUSTIC

NS. RIF.:M519988

LOCUINŢE SUSTENABILE

IZOLARE TERMICĂ

IZOLARE ACUSTICĂ
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ISOVENT BIO SUGHERO
Sistem termoventilat compus dintr-un panou din plută, modelat specific cu canale de ventilaţie cu 
secţiune dreptunghiulară, cuplat la un panou din EUROSTRAND OSB conform normei EN 300.

Dimensiuni panou: Lungime 1000 mm - Lăţime 1000 mm - Mp 1,00
Grosimi standard disponibile: (40+40+12) - (50+40+12) - (50+50+12) - (60+40+12) - (60+50+12) mm
Alte grosimi la comandă.
Grosime OSB: 12 mm

ABSORBŢIE ACUSTICĂ:

dB=20 ÷ 35 (500 Hz)*
* în funcţie de grosime 

ISOVENT BIO SUGHERO®

LOCUINŢE SUSTENABILE

IZOLARE TERMICĂ

IZOLARE ACUSTICĂ
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ISOVENT 0023
Sistem termoventilat compus din cuplarea unui panou din spumă polyiso rigidă conform normei 
UNI EN 13165, modelat specific cu canale de ventilare cu secţiune dreptunghiulară, cuplat la panouri 
derivate din prelucrarea lemnului, EUROSTRAND OSB UNI EN 300.  Utilizarea sistemului ISOVENT 
0023, care are o conductivitate termică excelentă 
λD = 0,023 W/mK (lambda declarat), în acoperişuri ale clădirilor, garantează confort pentru locuit, 
izolare termică, economisire de energie, permeabilitate la vapori şi o ventilare excelentă. 
Dimensiuni panou standard: mm 1200x1000 = mp 1,2
Grosimi standard disponibile: (40+40+12) - (50+40+12) - (50+50+12) - (60+40+12) - (60+50+12) 
- (60+60+12) - (80+40+12) - (80+50+12) - (100+50+12) - (120+50+12).
Grosime OSB: 12 mm 

AVANTAJE
-  Aplicarea sistemului ISOVENT 0023 este practică, rapidă şi simplă.
- Permite izolarea unor acoperişuri de mari dimensiuni în timp scurt.
-  Sistemul ISOVENT 0023 este un suport sigur şi se poate merge pe el.
-  Canalele de ventilaţie individuale permit o ventilare eficientă (efect şemineu).
-  Sistemul ISOVENT 0023 este uşor de impermeabilizat. 
 

Conductivitate termică:

ISOVENT 0023®

λD = 0,023 W/mK
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ISOSANDWICH®ISOSANDWICH®5000

Sistemul ISOSANDWICH®/ ISOSANDWICH® 5000 este un panou structural autoportant, se utilizează 
pentru realizarea de copertine, pardoseli şi pereţi prefabricaţi cu un intrados la vedere, izolaţi termic şi 
pregătiţi pentru următoarele prelucrări.  Panoul autoportant cu structură sandwich ISOSANDWICH®/ 
ISOSANDWICH® 5000 se dovedeşte o soluţie valabilă şi polivalentă pentru structuri din lemn sau 
metalice cu interaxe chiar şi mai mari de 2 m. Compus din cuplarea unui panou din OSB şi panouri 
netede sau prevăzute cu placaj grosime 9 mm, dintr-un panou de brad trei straturi de 14 mm, dintr-un 
panou din brad monostrat de 10 mm, plăci din gips-carton (normal, hidrofug sau ignifug) sau fibră de gips 
12 mm (vezi pag. 24), având intercalat un panou din material izolant.
ISOSANDWICH EPS dimensiuni mm 2440x1200 = mp 2,928 fălţuit pe laturile lungi.
ISOSANDWICH 5000 EPS dimensiuni mm 5000x585 = mp 2,925 fălţuit pe laturile lungi.
ISOSANDWICH GRAFITE dimensiuni mm 2440x1200 = mp 2,928 fălţuit pe laturile lungi.
ISOSANDWICH 5000 GRAFITE dimensiuni mm 5000x585 = mp 2,925 fălţuit pe laturile lungi.
ISOSANDWICH EST dimensiuni mm 2440x1200 = mp 2,928 fălţuit pe laturile lungi.

AVANTAJE
- soluţie multifuncţională pentru copertine şi mansarde - izolare termică - economisire de energie
- lipsă de punţi termice - suport sigur pe care se poate merge - în copertine cu aplicarea unei membrane 

permeabile
- se obţine o protecţie totală împotriva infiltrărilor accidentale ale mantei de acoperire
- economisire importantă la aplicare

Sistemul ISOSANDWICH/ISOSANDWICH 5000 este realizat din panouri cu margine dreaptă sau 
cu profil fălţuit pe cele 2 laturi lungi.

1  Intrados la vedere
2   Panou izolant
3   Extrados din EUROSTRAND OSB

2

3

1

2

3

1
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SEMISANDWICH/SEMISANDWICH 5000®

SEMISANDWICH/SEMISANDWICH 5000 este un sistem izolant realizat din cuplarea unor panouri derivate 
din prelucrarea lemnului EUROSTRAND OSB sau compensat cu lipire fenolică şi materiale izolante. 

1  SEMISANDWICH-EST
 panou din EUROSTRAND OSB grosime 12 mm, cuplat cu o placă izolantă din XPS conform normei 

EN13164 CE. 
 SEMISANDWICH-EST dimensiuni mm 2440x1200 = mp 2,928 fălţuit pe laturile lungi

2 SEMISANDWICH-EPS/ SEMISANDWICH-EPS 5000 
 panou din EUROSTRAND OSB grosime 12 mm, cuplat cu o placă izolantă din EPS conform normei UNI 

EN 13163 CE.
 SEMISANDWICH EPS dimensiuni mm 2440x1200 = mp 2,928 fălţuit pe laturile lungi.
 SEMISANDWICH 5000 EPS dimensiuni mm 5000x585 = mp 2,925 fălţuit pe laturile lungi.

3  SEMISANDWICH-GRAFITE/SEMISANDWICH-GRAFITE 5000
 panou din EUROSTRAND OSB grosime 12 mm, cuplat cu o placă izolantă din EPS cu GRAFIT conform 

normei UNI EN 13163 CE.
 SEMISANDWICH GRAFITE dimensiuni mm 2440x1200 = mp 2,928 fălţuit pe laturile lungi.
 SEMISANDWICH 5000 GRAFITE dimensiuni mm 5000x585 = mp 2,925 fălţuit pe laturile lungi.

4  SEMISANDWICH-LANA DI ROCCIA
 panou din EUROSTRAND OSB grosime 12 mm, cuplat cu o placă izolantă din vată minerală densitate 

160kg/mc.
 SEMISANDWICH-LANA DI ROCCIA dimensiuni mm 1200x1000 = mp 1,2 

5  SEMISANDWICH-FIBRA DI LEGNO
 panou din EUROSTRAND OSB grosime 12 mm, cuplat cu o placă izolantă din fibră de lemn densitate 

170 kg/mc.
 SEMISANDWICH-FIBRA DI LEGNO dimensiuni mm 1350x1200 = mp 1,62
 Variabile la comandă: grosime OSB pe extrados - dimensiune panouri.

AVANTAJE
-  Aplicarea sistemului SEMISANDWICH/ SEMISANDWICH 5000 este practică, rapidă şi simplă.
-  Permite izolarea unor acoperişuri de mari dimensiuni în timp scurt.
-  Sistemul SEMISANDWICH este un suport sigur şi se poate merge pe el.
-  Sistemul SEMISANDWICH este uşor de impermeabilizat.

1 2 3 4 5
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ISOSANDWICH®TOP/ISOSANDWICH®TOP5000

Sistemul ISOSANDWICH®-TOP este un panou structural autoportant, se utilizează pentru realizarea 
de copertine, pardoseli şi pereţi prefabricaţi cu un intrados la vedere, izolaţi termic şi pregătiţi 
pentru următoarele prelucrări. Panoul autoportant cu structură sandwich ISOSANDWICH®-TOP se 
dovedeşte o soluţie valabilă şi polivalentă pentru structuri din lemn sau metalice cu interaxe chiar şi 
mai mari de 2 m. Compus din cuplarea unui panou din OSB şi panouri netede sau prevăzute cu placaj 
grosime 9 mm, panou din brad trei straturi de 14 mm, panou din brad monostrat 10 mm, plăci din gips-
carton (normal, hidrofug sau ignifug) sau fibră din gips 12 
 
mm (vezi pag. 24) sau OSB cu intercalarea unui panou din material izolant şi introducerea de grinzi 
din lemn masiv în laturile lungi cu încastrare M/F.
ISOSANDWICH-TOP EPS dimensiuni mm 2440x1200 = mp 2,928 fălţuit pe laturile lungi.
ISOSANDWICH-TOP 5000 EPS dimensiuni mm 5000x585 = mp 2,925 fălţuit pe laturile lungi.
ISOSANDWICH-TOP GRAFITE dimensiuni mm 2440x1200 = mp 2,928 fălţuit pe laturile scurte.
ISOSANDWICH-TOP 5000 GRAFITE dimensiuni mm 5000x585 = mp 2,925 fălţuit pe laturile lungi.
ISOSANDWICH-TOP EST dimensiuni mm 2440x1200 = mp 2,928 fălţuit pe laturile lungi.
ISOSANDWICH-TOP LANA DI ROCCIA dimensiuni mm 2440x1200 = mp 2,928 fălţuit pe laturile lungi.
ISOSANDWICH-TOP 5000 LANA DI ROCCIA dimensiuni mm 5000x585 = mp 2,925 fălţuit pe laturile lungi.

AVANTAJE
- soluţie multifuncţională pentru copertine şi mansarde - izolare termică - economisire de energie
- lipsă de punţi termice - suport sigur pe care se poate merge - în copertine cu aplicarea unei 

membrane permeabile
- se obţine o protecţie totală împotriva infiltrărilor accidentale ale mantei de acoperire
- economisire importantă la aplicare

2

3

1

4 4
1   Intrados la vedere
2   Panou izolant
3   Extrados din EUROSTRAND OSB
4  Grindă din lemn masiv cu încastrare M/F care garantează o 

capacitate mai mare la încărcare cu interaxe mai lungi
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SEMISANDWICH COMPOSITO (EPS/EPS GRAFIT) ŞI FIBRĂ DE LEMN
Sistem izolant cu structură sandwich pentru copertine. Alcătuit din două straturi de material izolant 
cu caracteristici diferite, polistiren expandat sinterizat sau aditivat cu grafit conform normei CE 13163 
şi fibră de lemn conform normei CE 13171 densitate 170 kg/mc, cuplate la un panou din EUROSTRAND 
OSB conform normei EN 300, pentru a garanta cea mai bună performanţă de: izolare termică, inerţie 
termică şi izolare fonică.
Dimensiuni semisandwich fibră din lemn: 1200x1350 mm
Variabile la comandă: grosime OSB pe extrados - dimensiune panouri.

SEMISANDWICH COMPOSITO (EPS/EPS GRAFIT) ŞI VATĂ MINERALĂ
Sistem izolant cu structură sandwich pentru copertine. Este alcătuit din două straturi de material 
izolant cu caracteristici diferite, polistiren expandat sinterizat sau aditivat cu grafit conform normei 
CE 13163 şi vată minerală densitate 160 kg/mc, cuplate la un panou din EUROSTRAND OSB conform 
normei EN 300, pentru a garanta cea mai bună performanţă de: izolare termică, inerţie termică şi 
izolare fonică.
Dimensiuni semisandwich vată minerală: 1000x1200 mm      
Variabile la comandă: grosime OSB pe extrados - dimensiune panouri.

1  Intradosul este din EUROSTRAND OSB
2  Panoul izolant poate fi din:
 PSE polistiren expandat sinterizat conform normei EN 13163 CE
 PSE-G polistiren expandat sinterizat conform normei EN 13163 CE
3  Panou din vată minerală sau fibră din lemn 3

1

SEMISANDWICH®
COMPOSITO

2
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ISOSANDWICH COMPOSITO/5000 (EPS/EPS GRAFIT) ŞI FIBRĂ DE LEMN
Sistemul ISOSANDWICH® COMPOSITO este utilizat: pe acoperişurile plane sau înclinate, în pereţi, 
în mansarde. Permite realizarea unei suprafeţe structurale, portante şi pe care se poate merge, cu 
intrados la vedere şi izolată termic, pregătită pentru alte prelucrări. Panoul este alcătuit din două 
straturi de material izolant cu caracteristici diferite, polistiren expandat sinterizat sau aditivat cu 
grafit conform normei CE 13163 şi fibră din lemn conform normei CE 13171 densitate 170 kg/mc, 
cuplate la un panou din EUROSTRAND OSB conform normei EN 300 în timp ce intradosul poate fi 
disponibil din panouri netede sau prevăzute cu placaj grosime 9 mm, panou din brad trei straturi de 14 
mm, panou din brad monostrat 10 mm, plăci din gips-carton (normal, hidrofug sau ignifug) sau fibră din 
gips 12 mm (vezi pag. 24). Sistemul garantează cea mai bună performanţă de: izolare termică, inerţie 
termică şi izolare fonică.
ISOSANDWICH COMPOSITO dimensiuni: 2440x1200 mm = mp 2,928 fălţuit pe laturile scurte.
ISOSANDWICH COMPOSITO 5000 dimensiuni: 5000x585 mm=mp 2,925 fălţuit pe laturile scurte.

ISOSANDWICH COMPOSITO/5000 (EPS/EPS GRAFIT) ŞI VATĂ MINERALĂ
Sistemul ISOSANDWICH® COMPOSITO este utilizat: pe acoperişurile plane sau înclinate, în pereţi, 
în mansarde. Permite realizarea unei suprafeţe structurale, portante şi pe care se poate merge, cu 
intrados la vedere şi izolată termic, pregătită pentru alte prelucrări. Panoul este alcătuit din două 
straturi de material izolant cu caracteristici diferite, polistiren expandat sinterizat sau aditivat cu 
grafit conform normei CE 13163 şi vată minerală densitate 160 kg/mc, cuplate la un panou din 
EUROSTRAND OSB conform normei EN 300 în timp ce intradosul poate fi disponibil din panouri 
netede sau prevăzute cu placaj grosime 9 mm, panou din brad trei straturi de 14 mm, panou din brad 
monostrat 10 mm, plăci din gips-carton (normal, hidrofug sau ignifug) sau fibră din gips 12 mm (vezi 
pag. 24). Sistemul garantează cea mai bună performanţă de: izolare termică, inerţie termică şi 
izolare fonică.
ISOSANDWICH COMPOSITO dimensiuni: 2440x1200 mm = mp 2,928 fălţuit pe laturile scurte.
ISOSANDWICH COMPOSITO 5000 dimensiuni: 5000x585 mm=mp 2,925 fălţuit pe laturile scurte.      
Variabile la comandă: grosime OSB pe extrados - dimensiune panouri.

1  Intradosul este din EUROSTRAND OSB
2  Panoul izolant poate fi din:
 PSE polistiren expandat sinterizat conform normei EN 13163 CE
 PSE-G polistiren expandat sinterizat conform normei EN 13163 CE
3  Panou din vată minerală sau fibră din lemn
4 Intrados la vedere

ISOSANDWICH®
COMPOSITO

1

2

3

4
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ISOSANDWICH® TOP 
COMPOSITO

ISOSANDWICH TOP COMPOSITO/5000 (EPS/EPS GRAFIT) ŞI FIBRĂ DE LEMN
Sistemul ISOSANDWICH® TOP COMPOSITO este utilizat: pe acoperişurile plane sau înclinate, în pereţi, 
în mansarde. Permite realizarea unei suprafeţe structurale, portante şi pe care se poate merge, cu 
intrados la vedere şi izolată termic, pregătită pentru alte prelucrări. Panoul este alcătuit din două 
straturi de material izolant cu caracteristici diferite, polistiren expandat sinterizat sau aditivat cu grafit 
conform normei CE 13163 şi fibră din lemn conform normei CE 13171 densitate 170 kg/mc, cuplate la 
un panou din EUROSTRAND OSB conform normei EN 300 în timp ce intradosul poate fi disponibil din 
panouri netede sau prevăzute cu placaj grosime 9 mm, panou din brad trei straturi de 14 mm, panou din 
brad monostrat 10 mm, plăci din gips-carton (normal, hidrofug sau ignifug) sau fibră din gips 12 mm (vezi 
pag. 24).cu intercalarea de grinzi din lemn masiv în laturile lungi cu încastrare M/F. Sistemul garantează 
cea mai bună performanţă de:
izolare termică, inerţie termică şi izolare fonică.
Dimensiuni isosandwich top compozit fibră de lemn: mm 2440x1200 = mp 2,928
Dimensiuni isosandwich top 5000 fibră de lemn: mm 5000x585 = mp 2,925
Variabile la comandă: grosime OSB pe extrados - dimensiune panouri.

ISOSANDWICH TOP COMPOSITO/5000 (EPS/EPS GRAFIT) ŞI VATĂ MINERALĂ
Sistemul ISOSANDWICH® TOP COMPOSITO este utilizat: pe acoperişurile plane sau înclinate, în pereţi, în 
mansarde. Permite realizarea unei suprafeţe structurale, portante şi pe care se poate merge, cu intrados 
la vedere şi izolată termic, pregătită pentru alte prelucrări. Panoul este alcătuit din două straturi de 
material izolant cu caracteristici diferite, polistiren expandat sinterizat sau aditivat cu grafit conform 
normei CE 13163 şi vată minerală densitate 160 kg/mc, cuplate la un panou din EUROSTRAND OSB 
conform normei EN 300 în timp ce intradosul poate fi disponibil din panouri netede sau prevăzute cu 
placaj grosime 9 mm, panou din brad trei straturi de 14 mm, panou din brad monostrat 10 mm, plăci din 
gips-carton (normal, hidrofug sau ignifug) sau fibră din gips 12 mm (vezi pag. 24) cu intercalarea de grinzi 
din lemn masiv în laturile lungi cu încastrare M/F. Sistemul garantează cea mai bună performanţă de: 
izolare termică, inerţie termică şi izolare fonică.
Dimensiuni isosandwich top vată minerală: 2440x1200 = mp 2,928
Dimensiuni isosandwich top 5000 vată minerală: mm 5000x585 = mp 2,925      
Variabile la comandă: grosime OSB pe extrados - dimensiune panouri.

1  Intradosul este din EUROSTRAND OSB
2  Panoul izolant poate fi din:
 PSE polistiren expandat sinterizat conform normei EN 13163 CE
 PSE-G polistiren expandat sinterizat conform normei EN 13163 CE
3  Panou din vată minerală sau fibră din lemn
4 Intrados la vedere

1

2

3

4
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ISOSANDWICH® SPECIAL

 
ISOSANDWICH SPECIAL
Sistem izolant cu structură sandwich compus dintr-un panou cu nucleu izolant cuplat pe ambele feţe 
cu un panou din EUROSTRAND OSB conform normei EN 300 CE sau cu adăugarea unei plăci din gips-
carton (normal, hidrofug sau ignifug) sau fibră de gips de 12 mm pe latura la vedere. Panoul poate fi cu 
margine dreaptă, fălţuit sau întărit pe laturile lungi cu grinzi din lemn cu încastrare M/F.
Dimensiuni: mm 2440x1200 = mp 2,928
     Variabile la comandă: grosime OSB pe extrados - dimensiune panouri

AVANTAJE
soluţie multifuncţională pentru acoperişuri şi mansarde - izolare termică - economisire de energie - 
lipsă de punţi termice - suport sigur pe care se poate merge - în copertine cu aplicarea unei membrane 
permeabile - se obţine o protecţie totală împotriva infiltrărilor accidentale ale mantei de acoperire - 
economisire importantă la aplicare

1  Intradosul este din EUROSTRAND OSB
2  Panoul izolant poate fi din:
 PSE polistiren expandat sinterizat conform normei EN 13163 CE
 PSE-G polistiren expandat sinterizat conform normei EN 13163 CE
 EST polistiren expandat conform normei EN 13164 CE
 la cerere vată minerală
3  Extradosul este un panou EUROSTRAND OSB
4  Grindă din lemn masiv cu încastrare M/F
5 Intrados placă din gips-carton/fibră de gips

2

3

1

4 4

2

2

3

3

1

1

ISOSANDWICH® 2 K
ISOSANDWICH® TOP 2 K

ISOSANDWICH® 2 K + GIPS-CARTON
ISOSANDWICH® TOP 2 K + GIPS-CARTON

ISOSANDWICH® 2 K + FIBRĂ DE GIPS
ISOSANDWICH® TOP 2 K + FIBRĂ DE GIPS

5

2

3

1

4 4

5
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DATE REFERITOARE LA DIMENSIUNI 
GAMA ISOSANDWICH 

6 7

FINISAJE INTRADOS LA VEDERE

Descriere Dimensiuni panouri

ISOSANDWICH/TOP  lungime 2440 mm x lăţime 1200  mm

ISOSANDWICH/TOP 5000 lungime 5000 mm x lăţime 585  mm

ISOSANDWICH 2K/TOP 2K  lungime 2440 mm x lăţime 1200  mm

ISOSANDWICH 2K 5000  lungime 5000 mm x lăţime 585  mm

ISOSANDWICH 2K/TOP 2K GIPS-CARTON lungime 2440 mm x lăţime 1200  mm

Descriere Grosimi panou

ISOSANDWICH/TOP  de la 51 la 241 mm

ISOSANDWICH/TOP 5000 de la 66 la 246 mm

ISOSANDWICH 2K/TOP 2K  de la 54 la 244 mm

ISOSANDWICH 2K 5000  de la 54 la 244 mm

ISOSANDWICH 2K/TOP 2K GIPS-CARTON de la 67 la 247 mm

1_PLACAJ DIN PIN DE CHILE NETED 9 MM

2_PLACAJ DIN PIN DE CHILE DUNGAT 9 MM

3_PANOU DIN BRAD 3 STRATURI NETED 14 MM

4_PANOU DIN BRAD 3 STRATURI DUNGAT 14 MM

5_PANOU DIN BRAD MONOSTRAT/DUNGAT 10-14 MM

6_PANOU DIN GIPS-CARTON 12,5 MM

 normal

 hidrofug

 rezistent la foc

7_FIBRĂ DE GIPS 12 MM

1 32 4

5
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CARACTERISTICI TEHNICE POLIURETAN EXPANDAT 0,023
Euroclasa de Reacţie la foc

(EN 13501-1)
(EN 11925-2)
(13823 (SBI))

Euroclasa F

Euroclasa de Reacţie la foc
(EN 11925-2) spumă Euroclasa E

Căldură specifică Cp
(J/kg K) 1453

Izolare termică

Caracteristică
(Norma)

Descriere Simbol
(Unitate de 

măsură)

Valoare

Pentru unele caracteristici variază în funcţie de grosime 
(mm)

20 30 40 50 60 70 80 90 100 120

Conductibilitate Termică 
medie iniţială

(EN 12667)

Valoare determinată la 
temperatura medie de 

10°C

λ90/90,l
(W/mK) 0,022

Conductibilitate Termică 
Declarată

(UNI EN 13165 Anexele A şi C)

Valoare determinată la 
temperatura medie de 

10°C

λD
(W/mK) 0,023

Transmisie Termică 
Declarată

UD=λD/d UD
(W/m2K)

1.15 0.77 0.58 0.46 0.38 0.33 0.29 0.26 0.23 0.19

Rezistenţă Termică 
Declarată

RD= d /λD RD
(m2K/W)

0.87 1.30 1.74 2.17 2.61 3.04 3.48 3.91 4.35 5.22

CARACTERISTICI TEHNICE POLISTIREN EXPANDAT SINTERIZAT EPS - EST ÎNAINTE DE COMBINARE
Descriere Clasa U.M. EPS 100 

grafit
EPS 150 EPS 200 EST Norma

Stabilitate dim. DS(N) % ±5 ±5 ±5 ±5 UNI EN 1603
Rezistenţă la îndoire BS kPa �150 �200 �250 UNI EN 12089
Rezistenţă la comprimare CS(10) kPa �100 �150 �200 �300 UNI EN 826
Factor de rezistență la difuzia 
vaporilor de apă MU 30-70 30-70 40-100 80/150 UNI EN 12086
Conductivitate termică λD 0,031 0,034 0,034 0,034/0,036 UNI EN 13163
Reacţie la foc E E E E UNI EN 13501/1
Capacitate termică J/kgK 1260 1260 1260 1260
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DATE TEHNICE IZOLANŢI 
ISOVENT/TOP-ISOSANDWICH/TOP 

VATĂ MINERALĂ DENSITATE 160 KG/MC
Descriere U.M. valoare normă
Densitate nominală (±10%)
grosimi 30, 40, 50, 60, 80 kg/m3 160 EN 1602
grosimi 100, 120, 140 kg/m3 155 EN 1602
Conductibilitate termică λD W/mK 0,039 EN 13162 

EN 12667
Reacţie la foc (Euroclasa) A1 EN 13501-1
Căldură specifică (Cp) J/kgK 1.030 EN 12524
Rezistenţă la trecerea vaporilor de apă fără înveliş µ 1 EN 12086
Absorbţia de apă pe termen lung WL(P) kg/m2 � 3,0 EN 1609
Stabilitate dimensională în condiţii specifice de 
temperatură şi umiditate DS(TH) 
[probă pentru 48 ore la (70± 2)°C şi (90±5)%UR] 1% EN 1604
Rezistenţă la trecerea aerului - AF kPa - s/m2 >60 EN 29053
Rezistență la comprimare cu strivire de 10 % - CS(10)

Grosimi 30, 40, 50 kPa ≥ 50 EN 826
Grosimi 60, 80, 100, 120, 140 kPa ≥ 70 EN 826

PLUTĂ DESCHISĂ NATURAL
Descriere U.M. valoare normă
Densitate nominală (±10%) kg/m3 130 EN 1602
Conductibilitate termică λD W/mK 0,043
Permeabilitate la vapori µ 10÷13
Putrefacţie niciuna
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DATE TEHNICE IZOLANŢI

FIBRĂ DE LEMN
Descriere date tehnice
Profil margini plane
Clasa de reacţie la foc conform normei EN 13501-1 E
Clasa de material conform normei DIN 4102 B2
Coeficient de conductivitate termică λD(W/(m*K) 0,039
Densitate [kg/m3] circa 160/170
Factor de rezistență la difuzia vaporilor de apă µ 5
Valoare sd (m) 0,1/0,2/0,3/0,4/0,5/0,6/0,7/0,8
Căldură specifică c [J/(kg*K)] 2100
Rezistenţă la îndoire la 10% din comprimare σ 10 (N/mm2) 0,05
Rezistenţă la comprimare [kPa] 50
Rezistenţă la rupere (kPa) ≥ 2,5
Rezistenţă hidraulică aferentă lungimii [(kPa*s)/m2] ≥ 100
Componente fibră de lemn stratificată
Cod deşeuri (EAK) 030105/170201  

EUROSTRAND OSB CONFORM NORMEI EN 300
Descriere OSB 2 OSB 3 U.M. Norma
Grosime panouri 10�18 

10�25  
10�18 
10�25

Greutate specifică aparentă 580-620  610-660 Kg/m3

Modul de elasticitate
axă principală 3500      3500 5000      5000 N/mm2 EN 310

axă secundară 1400      1400 2000      2000
Rezistenţă la îndoire
axă principală 20 18 20 18 N/mm2 EN 310

axă secundară 10 9 10 9
Rezistenţă la tracţiune transversală la  
fibre pe uscat 

0,34   0,32 0,34      0,32 N/mm2 EN 319

Variaţie dimensională datorată umidităţii um.rel 85% 35%
lungime +0,10-0,15
grosime +5,0-1,5 %  EN 318

Reumflare după 24 h 15 15 10 10 % EN 317
Rezistență la difuzia vaporilor de apă sd 2,0 M DIN 52615
Clasă de rezistenţă la foc B2
Conductibilitate termică 0,13 W/mk DIN 52615
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DATE TEHNICE FINISAJE

GIPS-CARTON
Descriere U.M. valoare
Densitate nominală Kg/m3 1150±50
Conductibilitate termică λ W/mk 0,32
Căldură specifică kJ/KgK 1,1
Umflarea grosimii după ce a stat 24 h în apă % 2
Clasă de reacţie la foc conform D.M. 
26/06/1984

0

Îndoire adm ortogonală a suprafeţei plăcii N/mm2 1,2
Modul de elasticitate ortogonală a 
suprafeţei plăcii 

N/mm2 3800

Modul de comprimare N/mm2 3800

GIPS-CARTON EN 520
Descriere U.M. valoare normă
Grosime mm 12,5
Greutate Kg/m2 10,0
Rezistență la difuzia vaporilor de apă µ 70/200 EN 12524
Rezistenţă la îndoire: Longitudinală N 550 EN 520-512

Transversală 210
Clasă de reacţie la foc A2 EN 520
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DATE TEHNICE FINISAJE

PLACAJ 9 MM EN 310 (CE)
Descriere U.M. valoare normă
Densitate Kg/mc ~500 Kg/mc EN 323
Conductibilitate termică λ (W/m2K) 0,13 EN 13986
Rezistență la difuzia vaporilor de apă µ 70/200 EN 12524
Comportament la foc Euroclasa D EN 13501
Modul de elasticitate MOE N/mm2 paralel 7,43

perpendicular 754
Rezistenţă la îndoire MOR N/mm2 paralel 72

perpendicular 15

BRAD TREI STRATURI 14 MM EN 13986 (CE)
Descriere U.M. valoare normă
Densitate Kg/mc ˜500 Kg/mc EN 323
Conductibilitate termică λ (W/m2K) 0,13 EN 13986
Rezistență la difuzia vaporilor de apă µ 70/200 EN 12524
Comportament la foc Euroclasa D EN 13501
Rezistenţă la îndoire MOR N/mm2 paralel 9000

perpendicular 600
Rezistenţă la presiune N/mm2 paralel 32

perpendicular 5

BRAD MONOSTRAT 10 MM
Descriere U.M. valoare normă
Densitate Kg/mc ˜500 Kg/mc EN 323
Conductibilitate termică λ (W/m2K) 0,13 EN 13986
Rezistență la difuzia vaporilor de apă µ 70/200 EN 12524
Comportament la foc Euroclasa D EN 13501
Rezistenţă la îndoire MOR N/mm2 paralel 20

perpendicular 5
Modul de elasticitate MOE N/mm2 paralel 3,00

perpendicular 270
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TERMOSYSTEM® EPS 

TERMOSYSTEM® EPS este un sistem compus din cuplarea unei membrane bituminoase şi un panou 
izolant din polistiren expandat sinterizat, conform normei UNI EN 13163 cu propagare întârziată a 
flăcării euroclasa E.

Tipologia produsului standard.
Sul: lăţime dungi 50 mm - înălţime sul 1 m cu o margine pe o latură de 8/10 cm, recomandate până la 
grosimea 60 mm.  De la grosimea 70 mm la 200 mm în plăci.
Plăci pretăiate: lăţime dungi 50 mm - înălţime plăci 1 m cu o margine pe o latură lungă două margini 
pe latura scurtă utilizate în termoizolarea ţiglelor prefabricate.
Panouri: disponibile toate grosimile, lăţime 1 m lungime minimă 2 m cu două margini, latura lungă şi 
latura scurtă de 8/10 cm.
Panouri pretăiate: disponibile toate grosimile, lăţime 1 m, lungime pe măsură cu pretăieri conform 
tipologiei de copertină, două margini, latura lungă şi latura scurtă de 8/10 cm.

CARACTERISTICI TEHNICE POLISTIREN EXPANDAT SINTERIZAT EPS ÎNAINTE DE COMBINARE
Descriere Clasa U.M. EPS 80 EPS 100 EPS 120 EPS 150 EPS 200 EPS 250 Norma
Stabilitate dim. DS(N) % ±5 ±5 ±5 ±5 ±5 ±5 UNI EN 1603
Rezistenţă la îndoire BS kPa �125 �150 �170 �200 �250 �350 UNI EN 12089
Rezistenţă la 
comprimare

CS(10) kPa �80 �100 �120 �150 �200 �250 UNI EN 826

Factor de rezistență la 
difuzia vaporilor de apă

MU 20-40 40-60 60-80 70-90 90-120 40-100 UNI EN 12086

Conductivitate 
termică

λD 0,038 0,036 0,035 0,034 0,034 0,033 UNI EN 13163

Reacţie la foc E E E E E E UNI EN 13501/1
Capacitate termică J/kgK 1260 1260 1260 1260 1260 1260
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TERMOSYSTEM® EPS GRAFITE 

TERMOSYSTEM® EPS GRAFITE este un sistem compus din cuplarea unei membrane bituminoase şi 
un panou izolant din polistiren expandat sinterizat, aditivat cu grafit, conform normei UNI EN 13163 
cu propagare întârziată a flăcării euroclasa E.

Topologia produsului.
Sul: lăţime dungi 50 mm - înălţime sul 1 m cu o margine pe o latură de 8/10 cm, recomandate până 
la grosimea 60 mm. De la grosimea 70 mm la 200 mm în plăci.
Plăci pretăiate: lăţime dungi 50 mm - înălţime plăci 1 m cu o margine pe o latură lungă două margini 
pe latura scurtă utilizate în termoizolarea ţiglelor prefabricate.
Panouri: disponibile toate grosimile, lăţime 1 m lungime minimă 2 m cu două margini, latura lungă 
şi latura scurtă de 8/10 cm.
Panouri pretăiate: disponibile toate grosimile, lăţime 1 m, lungime pe măsură cu pretăieri conform 
tipologiei de copertină, două margini, latura lungă şi latura scurtă de 8/10 cm.

CARACTERISTICI TEHNICE POLISTIREN EXPANDAT SINTERIZAT EPS GRAFITE ÎNAINTE DE COMBINARE

Descriere Clasa U.M. EPS 100 GRAFITE EPS 150 GRAFITE Norma
Stabilitate dim. DS(N) % ±5 ±5 UNI EN 1603
Rezistenţă la îndoire BS kPa ≥100 ≥250 UNI EN 12089
Rezistenţă la comprimare CS(10) kPa ≥100 ≥150 UNI EN 826
Factor de rezistență la difuzia 
vaporilor de apă

MU µ 40-60 70-90 UNI EN 12086

Conductivitate termică λD 0,031 0,030 UNI EN 13163
Reacţie la foc E E UNI EN 13501/1
Capacitate termică J/kgK 1260 1260
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TERMOSYSTEM® EST 

TERMOSYSTEM® EST este un sistem compus din cuplarea unei membrane bituminoase şi un panou 
izolant din polistiren expandat extrudat, conform normei UNI EN 13164 cu propagare întârziată a 
flăcării euroclasa E.

Topologia produsului.
Sul: lăţime dungi 50 mm - înălţime sul 1 m cu o margine pe o latură de 8/10 cm, disponibile până la 
grosimea 60 mm.
Panouri: disponibile toate grosimile, lăţime 1 m lungime 1,20-1,80-2,40 m cu două margini,  
latura lungă şi latura scurtă de 8/10 cm.

CARACTERISTICI TEHNICE POLISTIREN EXPANDAT EXTRUDAT ÎNAINTE DE COMBINARE
Descriere Clasa U.M. EST Norma

Stabilitate dim. DS(TH) % ±5 UNI EN 1603
Rezistenţă la comprimare la 10% din strivire CS(10/Y) kPa ≥300 UNI EN 826
Nivel de deformare DLT(2)5 % ≤5 UNI EN 1605
Rezistenţa la comprimare după 50 ani cu 
strivire ≤ 2 %

CC(2/1,5/50) Kpa 130
UNI EN 1606

Absorbţie de apă pe termen 
lung prin răspândire

WD(V)5 Vol. -%
2-4 UNI EN 12086

Factor de rezistență la difuzia vaporilor de apă MU µ 100 UNI EN 12088
Conductivitate termică λD 0,034/0,036* UNI EN 13164
Reacţie la foc E UNI EN 13501/1
Capacitate termică J/kgK 1260

*În funcţie de grosime
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TERMOSYSTEM® PUR VP 

TERMOSYSTEM® PUR VP este un sistem compus din cuplarea unei membrane bituminoase şi un 
panou izolant din poliuretan expandat, conform normei UNI EN 13165 cu propagare întârziată a 
flăcării euroclasa E.
VP: Voal din fibră de sticlă saturat.
Topologia produsului.

Sul: lăţime dungi 50 mm înălţime sul 1 m cu o margine pe o latură de 8/10 cm, disponibile de la 20 la 
120 mm cu înveliş din voal din fibră de sticlă saturat pe ambele feţe.
Panouri: disponibile toate grosimile, lăţime 1 m lungime 1,20-2,40 m cu două margini, 
latura lungă şi latura scurtă de 8/10 cm.

CARACTERISTICI TEHNICE POLIURETAN EXPANDAT PUR ÎNAINTE DE COMBINARE
Descriere Simbol Valoare Norma
Conductivitate de calcul măsurată la +10°C λD W/mK 0,028 pt. gros. de la 20 la 70 

mm
UNI EN 13165

λD W/mK 0,026 pt. gros. de la 80 la 140 
mm

UNI EN 13165

Rezistenţă la comprimare la 10 %  
din strivire

dN de la 30 la 40 mm kPa 150 UNI EN 826

Stabilitate dimensională DS(TH) (48±1)h variaţie liniară % 1
(70±2)°C

Clasă Europeană de reacţie la foc VP EN 11952/2 Euroclasa E UNI EN 13501/1
Capacitate termică J/kgK 1260
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TERMOSYSTEM® PUR 0,023 

TERMOSYSTEM® PUR 0,023 este un sistem compus din cuplarea unei membrane bituminoase şi un 
panou din spumă polyiso rigidă conform normei UNI EN 13165. Tipologia produsului standard.

Panouri: grosimi standard de la 30 la 120 mm, lăţime 1 m lungime minimă 1,2/2,4 m cu două margini 
de trecere laterale de 10 cm.

CARACTERISTICI TEHNICE POLIURETAN EXPANDAT PUR 0,023 ÎNAINTE DE COMBINARE
Euroclasa de Reacţie la foc

(EN 13501-1)
(EN 11925-2)
(13823 (SBI))

Euroclasa F

Euroclasa de Reacţie la foc
(EN 11925-2) spumă Euroclasa E

Căldură specifică Cp
(J/kg K) 1453

Izolare termică

Caracteristică
(Norma)

Descriere Simbol
(Unitate de 

măsură)

Valoare

Pentru unele caracteristici variază în funcţie de grosime 
(mm)

20 30 40 50 60 70 80 90 100 120

Conductibilitate Termică  
medie iniţială

(EN 12667)

Valoare determinată la 
temperatura medie de 

10°C

λ90/90,l
(W/mK) 0,022

Conductibilitate Termică  
Declarată

(UNI EN 13165 Anexele A şi C)

Valoare determinată la 
temperatura medie de 

10°C

λD
(W/mK) 0,023

Transmisie Termică  
Declarată

UD=λD/d UD
(W/m2K)

1.15 0.77 0.58 0.46 0.38 0.33 0.29 0.26 0.23 0.19

Rezistenţă Termică  
Declarată

RD= d /λD RD
(m2K/W)

0.87 1.30 1.74 2.17 2.61 3.04 3.48 3.91 4.35 5.22
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TERMOSYSTEM® RC 

TERMOSYSTEM® RC este un sistem compus din cuplarea unei membrane bituminoase şi un panou 
izolant din vată minerală cu fibre orientate densitate 155 kg/mc, conform normei UNI EN 13162 cu 
propagare întârziată a flăcării euroclasa A1.
Tipologia produsului standard.

Sul: lăţime dungi 50 mm - înălţime sul 1 m cu o margine pe o latură de 8/10 cm, disponibile până la 
grosimea 60 mm.
Panouri: disponibile toate grosimile, lăţime 1 m lungime 1,2 m cu două margini, 
latura lungă şi latura scurtă de 8/10 cm.

CARACTERISTICI TEHNICE ALE VATEI MINERALE RC ÎNAINTE DE COMBINARE
Descriere Clasa U.M. Valoare Norma
Clasa de toleranţă a parametrilor dimensionali T5 UNI EN 823
Rezistenţă la comprimare la 10 % din strivire CS(10) kPa ≥ 70 UNI EN 826
Rezistenţă la tracţiune în sensul grosimii kPa ≥ 13 UNI EN 1607
Coeficient de dilatare termică liniară 2x10-6 °C-1
Retragere reziduală la 20 °C după ce a stat 4 
zile la 70°C neglijabilă UNI EN 12086

Dilatare liniară la temperatura constantă de 
20°C între 65 şi 80% UR

sens longitudinal < 1 mm/m

sens transversal < 1 mm/m
Variaţie a grosimii pe eprubete păstrate timp 
de 15 min. la 100°C şi UR 100% şi răcită pe 
urmă la T mediului

2%

Absorbţie de apă pe termen scurt-WS kg/m2 ≤ 1,0
Clasă Europeană de reacţie la foc Euroclasa A1
Conductivitate termică λD 0,040
Rezistenţa la sarcina punctuală PL (5) N 650 EN 12430
Temperatură de topire vată minerală °C > 1000
Capacitate termică J/kgK 980



38

TERMOSYSTEM® COMPOSITO

TERMOSYSTEM® COMPOSITO este un panou din polistiren expandat sinterizat aditivat cu grafit, 
vată minerală cu densitate mare, conform normei CE 13162, şi o membrană bituminoasă, foarte bun 
pentru izolarea termică şi fonică a copertinei.
Dimensiuni: 1200x1000 mm.
Grosimi disponibile la comandă în funcţie de necesităţi.

Vedeţi caracteristicile grafitului la pag. 25
Vedeţi caracteristicile vatei minerale la pag. 28

IZOLARE TERMICĂ

IZOLARE ACUSTICĂ
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TERMOSYSTEM COMPOSITO FESCO S/EPS O ESTRUSO este un sistem izolant impermeabil compus 
din combinarea unei plăci izolante din perlită expandată, prevăzut pe una din feţe cu o ungere de 
bitum oxidat (ca. 350 g/m2), protejată de o peliculă termofuzibilă şi o placă de polistiren expandat 
elasticizat conform normei EN 13163 sau o placă din polistiren expandat extrudat conform normei 
EN 13164. Fălţuit pe 4 laturi la cerere.
Dimensiuni: 1200x600 mm
Grosimi izolant: mm 30-40-50-60-80-100

CARACTERISTICI TEHNICE ALE VATEI MINERALE RC ÎNAINTE DE COMBINARE
Caracteristici Valoare U.M. Norma

Lungime, lăţime 1200x600 mm EN 822

Grosime de la 20 la 120 mm EN 823

Masă volumetrică nominală 150 kg/m3 EN 1602

Conductivitate termică declarată λD 0,050 W/mK EN 13169

Strivire în comprimare la 10 % din deformare � 200 (mediu 300) kPa EN 826

Caracteristici de performanţă 
sub plăcile de ciment: 

-strivire în comprimare Rcs 130 kPa EN 826

-deformare, dsmin/dsmax 0,7 / 1,2 %

Deformare la 80 kPa şi 80°C pentru 7 zile (sau 7 zile la 60°C conform EN 1605) < 5 (2 %) % UEAtc

Deformare (Fluage) în comprimare la 80 kPa extrapolată la 10 ani � 1 mm EN 1606

Rezistenţă la poansonare (pe 50 cm2) cu 2 mm de deformare � 1400 N EN 12430

Absorbţie de apă în imersiune totală � 0,03 kg/dm3 EN 13169

Stabilitate dimensională - după 48 h la 23°C şi 90% UR, lungime şi lăţime/grosime � 0,5 / 1,0 % EN 1604

- după 48 h la 70°C şi 50% UR, lungime şi lăţime/grosime � 0,5 / 1,0 % EN 1604

- deformare reziduală la 20°C după stabilizare la 80°C < 0,12 % UEAtc

Rezistenţă la tracţiune perpendiculară la feţe � 40 kPa EN 1607

Căldură specifică 900 J/kg.K EN ISO 10456

Factor de rezistenţă la răspândirea vaporului de apă, µ 5 - EN ISO 10456

Reacţie la foc (Euroclasa) C-s1, d0 - EN 13501-1

CARACTERISTICI TEHNICE EPS 200 KPA
Descriere valoare de comprimare

(EN 826)
conductivitate 

termică
(EN 13163)

MU
(EN 12086)

reacţie la foc 
Euroclasa

EPS Kpa 200 λD 0,034 µ 70-90 E (EN 13501/1)

CARACTERISTICI TEHNICE EST 350 KPA
Descriere valoare de comprimare

(EN 826)
conductivitate 

termică
(EN 13163)

MU
(EN 12088)

reacţie la foc 
Euroclasa

EST Kpa 350 λD 0,034/0,036 µ 150 E (EN 13501/1)

TERMOSYSTEM® COMPOSITO 
FESCO S/EPS - FESCO S/EST
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TERMOSYSTEM® ONDA

TERMOSYSTEM ONDA este un sistem realizat prin cuplarea unei membrane impermeabilizante 
bituminoasă şi un panou termoizolant din EPS sau EPS aditivat cu grafit modelat conform tipologiei 
de ondulat din fibrociment sau ciment amiant, deasupra căreia va trebui aplicat. În caz de copertină 
cu boltă TERMOSYSTEM ONDA se pretaie specific.  Panourile sunt pregătite cu două margini de 
trecere pe cele două laturi ortogonale.

Sistem curbat

TERMOSYSTEM® GRECA

TERMOSYSTEM GRECA este un sistem realizat prin cuplarea unei membrane impermeabilizante 
bituminoase şi un panou termoizolant din EPS sau EPS aditivat cu grafit modelat conform tipologiei 
plăcii grecate, deasupra căreia va trebui aplicat. În caz de copertină cu boltă TERMOSYSTEM GRECA 
se pretaie specific. Panourile sunt pregătite cu două margini de trecere pe cele două laturi ortogonale.

Sistem curbat
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TERMOSYSTEM® PENDENZA

TERMOSYSTEM® PENDENZA PER 
FOTOVOLTAICO

TERMOSYSTEM PENDENZA este un sistem izolant impermeabil compus din combinarea dintre 
polistiren expandat sinterizat PSE conform normei EN 13163 sau aditivat cu grafit conform normei 
EN 13163 şi o membrană bituminoasă conform normei EN 13707.

Sistem pentru determinarea grosimii medie a înclinaţiilor TERMOSYSTEM

TERMOSYSTEM PENDENZA PER FOTOVOLTAICO este un sistem izolant impermeabil compus din 
combinarea dintre polistiren expandat sinterizat PSE sau aditivat cu grafit conform normei EN 13163 
şi o placă din poliuretan expandat grosime 20 mm, conform normei EN 13165, acoperită pe ambele 
părţi de voal din fibră de sticlă saturat sau o placă din poliuretan expandat grosime 20 mm conform 
normei EN 13165, acoperită pe ambele părţi cu voal din fibră de sticlă saturat şi un înveliş bituminos 
sau un panou din EUROSTRAND OSB, conform normei EN 300, de grosime 12 mm.
Dimensiune panou: 1200x1000 mm

Calcolo dello spessore medio: H1+h/2= SM (spessore medio)

1000

h

= = =

LUNGHEZZA

H1

Pendenza %

Calcul al grosimii medii: H1 + h/2=SM (grosime medie)

LUNGIME

Înclinare %
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TERMOSYSTEM® PENDENZA
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PROIECT TIP ACOPERIŞ PLAN CU 
BURLANE ŞI CANALE PENTRU 
STREAŞINĂ ¨SISTEM MULTI SCURGERE¨
Acest tip de sistem permite colectarea apei de ploaie, 
prin poziţionarea modulelor înclinate, pe linie de 
compluviu şi displuviu spre evacuări sau eventuale 
canale de streaşină.
Termosystem cu înclinaţie este produs în plăci reduse 
din EPS de diferite tipologii în funcţie de exigenţele 
proiectelor.
Poate fi produs în plăci nude (necuplate) pentru 
soluţii cu mante sintetice sau precuplate cu 
membrane bitum polimer pentru aplicarea ulterioară 
a straturilor sfârşind cu soluţie bituminoasă.
Biroul nostru tehnic este întotdeauna la dispoziţie 
pentru orice clarificare.
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TERMOSYSTEM® TEGOLO

TERMOSYSTEM TEGOLO este un sistem de plăci modelate pe măsură din PSE sau PSE aditivat cu 
grafit, cuplate cu membrane bituminoase pentru izolarea şi impermeabilizarea ţiglelor prefabricate.
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TERMOSYSTEM® COPPO P

TERMOSYSTEM® COPPO P este un sistem izolant impermeabil compus din combinarea dintre o 
placă din polistiren expandat sinterizat PSE sau aditivat cu grafit conform normei UNI EN13163, 
modelată specific pentru găzduirea ţiglei curbate şi o membrană bituminoasă 3,5 kg/m2 armată cu 
T.N.T din poliester şi autoprotejată cu ţăndări din ardezie conform normei UNI EN 13707.

  Grosimi Termosystem® coppo P
A  30-40-50-60-70-80-90-100-110-120 mm

TERMOSYSTEM® COPPO G

TERMOSYSTEM® COPPO G este un sistem izolant impermeabil compus din combinarea dintre o 
placă din polistiren expandat sinterizat PSE sau aditivat cu grafit conform normei UNI EN13163, 
modelată specific pentru găzduirea ţiglei curbate şi o membrană bituminoasă 3,5 kg/m2 armată cu 
T.N.T din poliester şi autoprotejată cu ţăndări din ardezie conform normei UNI EN 13707.

  Grosimi Termosystem coppo G
A  30-40-50-60-70-80-90-100-110-120 mm
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TERMOSYSTEM® COPPO GV

TERMOSYSTEM® COPPO GV este un sistem izolant impermeabil compus din combinarea dintre 
o placă din polistiren expandat sinterizat PSE sau aditivat cu grafit conform normei UNI EN 
13163, modelată specific cu microventilaţie pentru găzduirea ţiglei curbate şi o membrană bituminoasă 3,5 kg/
m2 armată cu T.N.T din poliester şi autoprotejată cu ţăndări de ardezie conform normei UNI EN 13707.

  Grosimi Termosystem® coppo GV
A  30-40-50-60-70-80-90-100-110-120 mm

Canale de ventilaţie

CONFORMAŢIE ŞI DIMENSIUNE PANOURI TERMOSYSTEM COPPO P
Descriere valoare
Dimensiune panou 1860x1000 mm
Suprafaţă utilă 1,86 m2

Necesar pentru 100 m2 acoperiţi 54 buc.

CONFORMAŢIE ŞI DIMENSIUNE PANOURI TERMOSYSTEM COPPO G
Descriere valoare
Dimensiune panou 1800x1000 mm
Suprafaţă utilă 1,80 m2

Necesar pentru 100 m2 acoperiţi 54 buc.

CONFORMAŢIE ŞI DIMENSIUNE PANOURI TERMOSYSTEM COPPO GV
Descriere valoare
Dimensiune panou 1800x1000 mm
Suprafaţă utilă 1,80 m2

Necesar pentru 100 m2 acoperiţi 54 buc.
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TERMOSYSTEM TEGOLA este un sistem izolant impermeabil compus din combinarea unei plăci din 
polistiren expandat sinterizat PSE sau PSE aditivat cu grafit conform normei EN 13163, modelată spe-
cific pentru găzduirea lamelor în măsură să susţină contralama pentru prinderea ţiglelor, cuplat cu o 
membrană bituminoasă 3,5 kg/m2 armată cu T.N.T din poliester şi autoprotejată cu ţăndări din ardezie 
conform normei EN 13707. Caracteristici dimensionale:
- Lungime 1800 - lăţime 1000 - m2 1,80
- Margini groase 1 latură scurtă şi 1 latură lungă
- Proeminenţă margini: 10 cm˜
- 3 buc. lame de 50x40 mm

TILE EASY este o placă pentru izolarea termică sub ţiglă a acoperişurilor, alcătuită din polistiren extru-
dat monostrat cu rezistenţă la comprimare Kpa 300, cu piele de extrudare, două margini fălţuite M/F 
sau polistiren expandat sinterizat cu rezistenţă la comprimare Kpa 200, două caneluri longitudinale 
pentru microventilaţie* şi caneluri transversale** pregătite pentru încastrarea dintelui acesteia. Placa 
are o lăţime de 600 mm, grosimi diferite şi lungime conform pasului ţiglei.     
* şi eventuala scurgere a apei în caz de infiltrări ale mantei de acoperire
** cu pasul ţiglelor
Caracteristici dimensionale:
Finisaj Grosimi Pas standard mm Lungime mm
fălţuit M/F latura lungă  40-50-60-80-100-120 315-330-345* 2520-2640-2760
* la comandă paşi speciali

TERMOSYSTEM® TEGOLA

TILE EASY
PLACĂ PENTRU IZOLAREA TERMICĂ SUB ŢIGLĂ 

EXTRUDAT EPS
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A

ISOLONDA®190-220 este compus dintr-un panou din EPS 150/200 kPa sau 100 kPa grafit UNI EN 13163 
combinat specific cu o manta fibrobituminoasă şi are o aerisire optimă între sistem şi mantaua de acoperire. 
Panoul astfel conformat este utilizat atât pentru acoperişuri din ţigle curbate cât şi ţigle normale, pentru 
cele din urmă aplicându-se o şipcă conform pasului ţiglei.
Dimensiuni:  

Măsuri placă EPS 1920x895
Măsuri placă fibrobituminoasă 2000x1050
Suprafaţă utilă 1,86 mp.

ISOLONDA® P 190 - 220

   Grosimi Isolonda 190-220
A  30-40-50-60-80-100-120 mm

Dimensiuni EPS 895 mm

Dim
ensiuni m

anta fibrobitum
inoasă 2000 m

m

IZOLANT DIN EPS 150/200 KPA 
IZOLANT DIN EPS 100 KPA GRAFIT
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ISOLONDA® C

B
A

ISOLONDA®-C se prezintă ca un val regulat şi cu canale sub mantaua fibrobituminoasă; panoul din EPS 
150/200 kPa sau 100 kPa grafit UNI EN 13163 modelat specific se combină cu o placă fibrobituminoasă. 
Mersul regulat al valului devine o bază sigură pentru ţiglele curbate, facilitând aplicarea.
Dimensiuni: 

IZOLANT DIN EPS 150/200 KPA 
IZOLANT DIN EPS 100 KPA GRAFIT

  Grosimi Isolonda C
A  30-40-50-60-80-100-120 mm

B  60-70-80-90-110-130 mm Canale de ventilaţie

Dimensiuni EPS 875 mm

Dimensiuni manta fibrobituminoasă 2000 mm

Măsuri placă EPS 1920x875
Măsuri placă fibrobituminoasă 2000x950
Suprafaţă utilă 1,68 mp.
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GESS FON EPS/GRAFITE

CARACTERISTICI TEHNICE
GESS FON PSE® e GESS FON PSE GRAFITE® sunt panouri cu performanţe optime de izolare termică compuse 
din combinarea unei plăci din gips-carton RB 13 conform normei UNI EN 520 normal, rezistent la foc sau la apă 
şi un panou din polistiren expandat sinterizat TERMOSTYR® sau TERMPOR®, conform normei EN 13163 CE cu 
propagare întârziată a flăcării euroclasa E. 
Dimensiuni: 1200x2000/3000 mm 
Grosimi izolant:  20-30-40-50-60-80-100-120

CARACTERISTICI TEHNICE POLISTIREN EXPANDAT SINTERIZAT EPS ÎNAINTE DE COMBINARE
Descriere Clasa U.M. EPS 80 EPS 100 EPS 150 EPS100 

grafit
Norma

Stabilitate dim. DS(N) % ±5 ±5 ±5 ±5 UNI EN 1603
Rezistenţă la îndoire BS kPa �125 �150 �200 �150 UNI EN 12089
Rezistenţă la 
comprimare

CS(10) kPa �80 �100 �150 �100 UNI EN 826

Factor de rezistență 
la difuzia vaporilor 
de apă

MU 20-40 30-70 30-70 30-70 UNI EN 12086

Conductivitate 
termică

λD 0,038 0,036 0,034 0,031 UNI EN 13163

Reacţie la foc E E E E UNI EN 13501/1
Capacitate termică J/kgK 1260 1260 1260 1260
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GESS FON EST

CARACTERISTICI TEHNICE
Sistem combinat între o placă din gips-carton RB 13 conform normei UNI EN 520 normal, rezistent la foc sau 
la apă şi un panou din polistiren expandat extrudat conform normei UNI EN 13164.  Utilizat ca structură de 
gips-carton sau contraplacare la pereţi sau la pod pentru izolarea termică. 
Dimensiuni: 3000X1200 mm /2000x1200
Grosimi izolant:  20-30-40-50-60-80

CARACTERISTICI TEHNICE POLISTIREN EXPANDAT EXTRUDAT ÎNAINTE DE COMBINARE
Descriere Clasa U.M. EST Norma
Stabilitate dim. DS(TH) % ±5 UNI EN 1603
Rezistenţă la comprimare la 10%  
din strivire CS(10/Y) kPa ≥250 UNI EN 826
Nivel de deformare DLT(2)5 % ≤5 UNI EN 1605
Rezistenţa la comprimare după 50 
ani cu strivire ≤ 2 % CC(2/1,5/50) Kpa 130 UNI EN 1606
Absorbţie de apă pe termen lung 
prin răspândire WD(V)5 Vol. -% 2-4 UNI EN 12086
Factor de rezistență la difuzia 
vaporilor de apă MU µ 150 UNI EN 12088
Conductivitate termică λD 0,034/0,036* UNI EN 13164
Reacţie la foc E
Capacitate termică J/kgK 1260

* În funcţie de grosime
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CARACTERISTICI TEHNICE
GESS FON RC® este un panou fonoabsorbant şi fonoprotector format în urma cuplării unei plăci din gips-
carton RB 13 şi a unei plăci de vată minerală. Vata minerală este un material poros cu prestații fonoabsorbante 
ridicate care, cuplată la o masă, îi măreşte izolarea la frecvențe joase.
Dimensiuni: 2000/3000X1200 mm 
Grosimi izolant:  20-30-40-50

CARACTERISTICI TEHNICE ALE VATEI MINERALE RC 80
Descriere Clasa U.M. Valoare Norma
Densitate nominală (±10%) kg/m3 80/100 EN 1602
Conductivitate termică λD 0,035 EN 13162/12667

CARACTERISTICI TEHNICE ALE VATEI MINERALE RC 100
Descriere Clasa U.M. Valoare Norma
Densitate nominală (±10%) kg/m3 100 EN 1602
Conductivitate termică λD 0,035 EN 13162/12667

CARACTERISTICI TEHNICE ALE VATEI MINERALE RC 160
Descriere Clasa U.M. Valoare Norma
Densitate nominală (±10%) kg/m3 160 EN 1602
Conductivitate termică λD 0,039 EN 13162/12667

GESS FON RC

IZOLARE TERMICĂ

IZOLARE ACUSTICĂ

LOCUINŢE SUSTENABILE
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GESS FON SUGHERO

DESCRIERE
GESS FON SUGHERO® este un panou izolant termic şi fonoabsorbant format în urma cuplării unei plăci din 
gips-carton RB 13 şi un panou din plută deschisă la culoare.
Dimensiuni: 2000/3000X1200 mm
ABSORBŢIE ACUSTICĂ:

dB=20 ÷ 35 (500 Hz)*
*ÎN FUNCŢIE DE GROSIME  

PLUTĂ DESCHISĂ NATURAL
Descriere U.M. valoare normă
Densitate nominală (±10%) kg/m3 130 EN 1602
Conductibilitate termică λD W/mK 0,043
Permeabilitate la vapori µ 10÷13
Putrefacţie niciuna

LOCUINŢE SUSTENABILE

IZOLARE TERMICĂ

IZOLARE ACUSTICĂ
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GESS FON 0,023

CARACTERISTICI TEHNICE
GESS FON 0,023® este un panou fonoabsorbant şi fonoprotector format în urma cuplării unei plăci din gips-
carton RB 13 şi a unei plăci din poliuretan expandat conform normei UNI EN 13165.
Dimensiuni: 1200X2000 mm 
Grosimi izolant:  30-40-50-60-80

CARACTERISTICI TEHNICE POLIURETAN EXPANDAT 0,023
Euroclasa de Reacţie la foc

(EN 13501-1)
(EN 11925-2)
(13823 (SBI))

Euroclasa F

Euroclasa de Reacţie la foc
(EN 11925-2) spumă Euroclasa E

Căldură specifică Cp
(J/kg K) 1453

Izolare termică

Caracteristică
(Norma)

Descriere Simbol
(Unitate de 

măsură)

Valoare

Pentru unele caracteristici variază în funcţie de grosime 
(mm)

20 30 40 50 60 70 80 90 100 120

Conductibilitate Termică  
medie iniţială

(EN 12667)

Valoare determinată la 
temperatura medie de 

10°C

λ90/90,l
(W/mK) 0,022

Conductibilitate Termică  
Declarată

(UNI EN 13165 Anexele A şi C)

Valoare determinată la 
temperatura medie de 

10°C

λD
(W/mK) 0,023

Transmisie Termică  
Declarată

UD=λD/d UD
(W/m2K)

1.15 0.77 0.58 0.46 0.38 0.33 0.29 0.26 0.23 0.19

Rezistenţă Termică  
Declarată

RD= d /λD RD
(m2K/W)

0.87 1.30 1.74 2.17 2.61 3.04 3.48 3.91 4.35 5.22
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DESCRIERE
“Dekorsystem” este compus dintr-un model din EPS (polistiren expandat sinterizat) modelat conform 
cererilor, ras în latura la vedere cu un razant pe bază de ciment.  Raderea în latura la vedere (ca materiale 
de manta), este realizată pentru a conferi produsului final rezistență la agenții externi, solicitări, loviri şi o 
suprafață pregătită să fie tratată cu văruiri clasice pentru exterioare.  Cu “Dekorsystem”, se pot realiza: 
• Cadre de jgheab.
• Cadre cu bază circulară.
• Brâuri.
• Toate formele de arcuri, bolţi în arc sau în cruce.
• Orice formă de coloană decorativă. 

DEKORSYSTEM
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FORMSYSTEM

DESCRIERE
“Formsystem CLS” cofraj din EPS îmbrăcat pentru realizarea de betonări. Cofrajul din EPS îmbrăcat în 
negativ Formsystem permite realizarea produselor fabricate din beton precum:
- cadre de acoperiş - cadre cu bază circulară - brâuri - toate formele de arcuri, bolți în arc sau în cruce - orice 
formă de coloană.
Versatilitatea cofrajelor FORMSYSTEM satisface pe deplin solicitările şi necesităţile proiectantului şi 
facilitează munca dulgherului.
Aplicarea sistemului Formsystem CLS se execută cu totalitatea bârnelor folosite în armătura tradițională, 
suprafețele externe ale cofrajului fiind plane şi ortogonale între ele. 
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Bandă forată din cupru Adeziv pulbere Triunghiuri vată pentru pliuri 
membrană bituminoasă

ACCESORII

Turboairy ţiglă şi ţiglă curbată

Ciocan punctare manual

Grătar protecție păsări

Frână abur 120
Pânză permeabilă 160
Pânză permeabilă 230

Cârlig inox opritor țiglă 
curbată

Şaibe din tablă zincată
Diblu BR şi şurub pentru lemn

Fixare completă pentru 
copertine ondulate

Ciocan punctare automat

Înveliş adeziv

Cui şi şaibă din tablă zincată
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TERMOSYSTEM GRECA

APLICAREA PRODUSELOR

 Fixare mecanică Întinderea membranei 
bituminoase

Detaliu fixare 
mecanică

Margine de trecere

Membrană 
bituminoasă

Fixare mecanică

Tablă grecată

TERMOSYSTEM GRECA
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APLICAREA PRODUSELOR

TERMOSYSTEM ONDA

 

Fixare mecanică 
fluture cu colţ zincat

Întinderea 
membranei 
bituminoase

Detaliu fixare 
mecanică

Margine de trecere

Membrană 
bituminoasă

Fixare mecanică 
fluture

Copertină fibrociment

Colţ zincat pentru 
închidere latură streaşină
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ISOVENT/ISOVENT TERMO ACUSTIC/ISOVENT COMPOSITO

APLICAREA PRODUSELOR

1

2
3

456

7

8

1_Grindă streaşină
2_Grătar protecţie păsări
3_Streaşină
4_Pânză permeabilă
5_ISOVENT/ISOVENT TERMO ACUSTIC/ISOVENT COMPOSITO
6_Fixare panouri cu sistem mecanic
7_Impermeabilizare cu înveliş bituminos
8_Manta de acoperire

ISOVENT
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APLICAREA PRODUSELOR

ISOVENT TOP

latură la vedere

1

23 4
5

6

7

1_Grindă streaşină
2_Grătar protecţie păsări
3_Streaşină
4_ISOVENT TOP
5_Fixare panouri cu sistem mecanic
6_Impermeabilizare cu înveliş bituminos
7_Manta de acoperire

ISOVENT TOP
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1

2

3

4

5

1_ Jgheabul şi grătarul pentru păsări se fixează pe 
grindă

2_ Realizaţi aplicarea panourilor ISOSANDWICH 
şi ISOSANDWICH - TOP poziţionându-le cu 
extremităţile pe interaxa coamelor şarpantei.

3_ Continuaţi cu fixarea panourilor cu sisteme 
mecanice.

4_ Impermeabilizarea extradosului se face printr-o 
membrană permeabilă şi garantează o protecţie 
totală împotriva infiltrărilor accidentale ale 
mantei de acoperire.

5_ Copertina este completată cu aplicarea mantei 
din ţiglă ceramică. 

Detaliu încastrare panouri M/F.Detaliu fixare streaşină şi grătar protecţie păsări pe grinzi.

Detaliu fixare în placă. Detaliu vedere internă.

ISOSANDWICH TOP
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Fixare mecanică cu 
bătaie rapidă

Margine de trecere 8/10 cm

TERMOSYSTEM
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ASISTENȚĂ LA PROIECTARE

Pentru a face cunoscute oportunitățile pe care cercetarea Isosystem le oferă celor care 
cred în construcții şi în respectarea mediului, intern şi extern, în fiecare an este atribuit un 
buget important pentru comunicare.  Marca şi produsele Isosystem apar frecvent în 
revistele specializate.  Cataloage însoțite de CD-uri, actualizate periodic, ilustrează toate 
detaliile materialelor şi aplicația acestora.  Participarea la târguri naționale şi internaționale 
şi organizarea unor întâlniri de aprofundare şi comparare completează gama acțiunilor 
de marketing Isosystem în beneficiul relațiilor şi informării firmă-client/client-firmă.

COMUNICAŢIE

Asistență acordată proiectantului şi certificatorului energetic_normative şi decrete în 
vigoare_produse şi accesorii_informații tehnice_certificări de laborator_soluții 
aplicative_stratigrafii termice şi acustice_sisteme de aplicare_proiectări şi soluții 
inovative_consultanță tehnică şi asistență pozatorului şi constructorului_fişe tehnice şi 
de siguranță_simulări de debit_profesionalism şi viteză de răspuns



PRODUCŢIE POLISTIREN EXPANDAT
COMBINAŢII DE IZOLANŢI TERMICI

ACUSTICI - IMPERMEABILI ŢI ALTE COMPONENTE 
PENTRU CONSTRUCŢII

www.isosystem.it


