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 IMPORTANŢA IZOLAȚIEI 

Modalitatea contemporană de construire a clădirilor presupune ca, de la pregătirea proiectului și până la finalizarea construcției în 

sine, să fie respectate cele mai înalte standarde existente la nivel mondial. În special se are în vedere ca spațiul în care oamenii își vor 

petrece timp să aibă confort termic și acustic precum și să prezinte siguranță la foc, în așa fel încât clădirea în care locuiesc să 

reprezinte ceva mai mult decât un acoperiș deasupra capului. Având în vedere și faptul că imobilele reprezintă mari consumatori de 

energie (peste 40% din totalul energiei consumate), este imperativă reducerea consumului de energie necesară pentru încălzire și 

răcire - dar și creșterea confortului în același timp. Una dintre cele mai eficiente măsuri pentru obținerea unei temperaturi 

corespunzătoare și diminuarea consumului de energie este aplicarea izolației. 

®Prin tehnologia inovatoare ECOSE  TEHNOLOGY, precum și prin oferirea de produse conexe (membrane şi folii de etanşare), Knauf 

Insulation oferă soluții complete în domeniul construcțiilor eficiente energetic, precum și expertiză de specialitate.

�Simbolul CE - Certificatul de conformitate cu standardul EN 13162. 

�EUCEB - Comisia europeană de certificare pentru producția de vată minerală și regularizare a 

conformității din domeniul sănătății. 

�ISO9001:2008 - Sistemul de management al calității.

�ISO 14001:2007 - Sistemul de management al protejării mediului înconjurător. 

�ISO 50001:2011 - Eficacitate energetică și sistemul de administrare a energiei.  

�OHSAS 18001:2007 - Sistemul de administrare a protecției sănătății și siguranței în muncă. 

Este foarte important ca fiecare dintre participanții la procesul de 

încălzire, precum și utilizatorii clădirii, să înțeleagă că investițiile 

în soluții eficiente energetice nu reprezintă o sarcină financiară 

suplimentară, dacă privim beneficiile pe termen lung a acestora: 

o durată mai mare de viață a clădirii, economii financiare în 

urma consumului mai redus de energie, un confort crescut în 

spațiul de locuit, protejarea resurselor naturale, dar și a mediului 

înconjurător. 

ALIATUL VOSTRU ÎN ECONOMISIREA ENERGIEI 

Importanţa izolației 

Sistemul Homeseal LDS 

Avantajele vatei minerale 

în cazul acoperișurilor înclinate 

Avantajele foliilor Homeseal LDS 

în cazul acoperișurilor înclinate

Aplicarea sistemului Homeseal LDS 

Izolarea la interior - acoperiș ventilat 

Izolația la interior - acoperiș neventilat 

Izolația la exterior - între şi peste căpriori

Izolația la exterior - peste căpriori

Aplicarea produselor Knauf Insulation 

Aplicaţii
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SISTEMUL HOMESEAL LDS 

Acest sistem eficient energetic asigură un confort maxim în locuința dumneavoastră, împreună cu o economisire a energiei. 
Avantajul sistemului HOMESEAL LDS (combinația de vată minerală cu folii şi membrane de etanşare) este pe de o parte protecția 

termică, dar şi protecţia împotriva efectelor ploii, zăpezii şi vântului. 

HOMESEAL LDS 0.02 

HOMESEAL LDS 5 SILK 

HOMESEAL LDS 200  

LDS SOLIFIT 

LDS SOLIFIT 2 

UNIFIT 035 

Folie permeabilă la vaporii de apa de la 
interior către exterior şi impermeabilă la 
apă de la exterior către interior

Coeficientul de rezistentă la difuzia 
vaporilor de apă, Sd = 0,02m 

Protecție activă la vaporii de apă
Coeficientul de rezistenţă la difuzia 
vaporilor de apă, Sd = 5 m

Protecție la vaporii de apă
Coeficientul de rezistenţă la difuzia 
vaporilor de apă, Sd = 200 m 

Bandă adezivă universală 

Bandă dublu adezivă universală 

Conductivitate termică = 0,035 - 0,038 
W/m K

Vată minerală de sticlă

Conductivitate termică = 0,035W/ m K 

1.

2.

3.4.

5.

5.

2.

2.

Vată minerală 

sau 
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AVANTAJELE VATEI MINERALE 
ÎN CAZUL ACOPERIȘURILOR ÎNCLINATE 

Vata minerală bazaltică și vata 

minerală de sticlă sunt rezistente 

la temperaturi extreme care se 

pot atinge în 

construcțiile 

acoperișurilor, 

au durata de 

viață lungă și rezistă la 

microorganisme și chimicale. 

      Vată minerală reprezintă un material termoizolant superior, care în 

sezonul rece îşi dovedeşte performanţa prin menţinerea unei temperaturi 

ridicate în locuinţă, iar în perioada de vară, nelăsând locuinţa să se supraîncălzească.

Temperatura sub acoperiș poate ajunge și la 80°C, caz în care materialul neadecvat de izolare 

se topește! 

Vata minerală este stabilă dimensional la căldură, se încălzește mai greu, 

păstrează pe  perioadă mai îndelugata căldura și o pierde mai greu în 

spațiul de locuit, spre deosebire de alte materiale termoizolante, menținând 

astfel o temperatură confortabilă în cadrul locuinței. 

Acest avantaj se reflecta în valoarea scăzută a conductivității termice (lambda). 

Vată minerală bazatlică și vata minerală de 

sticlă sunt materiale permeabile la vaporii de apa 

și astfel este posibil ca vaporii de apă să iasă din 

spațiul interior, fără nici un risc de condens, 

ceea ce duce la crearea unor condiții plăcute de 

locuit în mansardă.  

Vata minerală are o structură 

flexibilă. Acestea se adaptează 

în mod ideal între spatiile 

neregulate ale grinzilor, 

etanșează excelent 

toate spațiile prin 

care „se pierde” 

energia termică. 

      Vată minerală este un material cu 

structură țesută, ceea ce înseamnă că 

absorbe excelent zgomotul făcând 

astfel posibilă păstrarea 

liniștii de care 

avem cu toții nevoie 

în zone gălăgioase. 

Vata minerală este un material natural cu un conținut 
®

reciclabil mare.  Tehnologia ECOSE  folosită la fabricarea vatei 

minerale KNAUF INSULATION face ca produsele să conţină liant din 

materii prime biodegradabile, fapt care face posibilă o calitate mai 

bună a aerului în încăperile izolate cu aceste produse. 

O SOLUȚIE 

DURABILĂ 

O CALITATE 

MAI BUNĂ A 

AERULUI

FIXARE 

IDEALĂ 

SPAȚIUL DE SUB ACOPERIȘ RESPIRĂ

IZOLARE FONICĂ PERFORMANŢA TERMICĂ 1 2

3 Vata minerală este un material 

incombustibil. În locațiile urbane unde 

clădirile sunt în majoritatea cazurilor 

lipite unele de altele, în caz de 

incendiu este important de știut dacă în 

acoperiș există materiale care vor opri 

răspândirea focului și producția de 

gaze nocive care generează mai multe 

victime decât focul în sine. 

SIGURANȚĂ 4

5

6

7

Material natural de izolare de proveniență 

minerală, care se obține prin  topirea pietrei de 

origine vulcanică - dolomit, diabaz și bazalt. 

Este un termoizolant excelent în perioadă de iarnă sau vară, cu 

un punct de topire înalt (peste 1000°C) fapt care îi conferă titlul 

de material incombustibil, proprietate importantă în caz de 

incendiu. De asemenea, este un absorbant excelent al energiei 

fonice. O izolare ideală pentru toate situațiile, în special în 

cazurile în care este solicitată o rezistență înaltă la presiune; 

materialul prezentând performanțe înalte de izolare în perioada 

de vară (mansarde, acoperișuri plate, podele, fațade). 

Material natural de izolare de proveniență 

minerală cu un conținut mare de materii prime 

reciclate, care se obține prin topirea nisipului și a

zgurii. Se remarcă prin performanțe excelente în domeniul 

izolării acustice și rezistenței la incendiu, cu un punct de topire la 
®700°C. Se produce cu ajutorul tehnologiei unice ECOSE  

TEHNOLOGY, fapt care îl face să fie un material natural cu liant 

fără formaldehide. Este ideal ca și material izolator în situațiile în 

care este necesar un material autoportant; prezentând și o 

rigiditate ridicată la presiune (mansarde, poduri, plafoane 

coborâte, ziduri de delimitare). 

VATA MINERALĂ DE STICLĂVATA MINERALĂ BAZALTICĂ

NOTĂ: Terminologia de vată minerală se referă atât la vata de sticlă, cât şi la vata bazaltică.



5

AVANTAJELE FOLIILOR HOMESEAL LDS 
ÎN CAZUL ACOPERIȘURILOR ÎNCLINATE

Etanşeitatea este un factor foarte important, deoarece limitează 

intrarea aerului - fluxului necontrolat de aer prin locurile de îmbinare 

a materialelor. Cu cât schimbul de aer este mai mare, cu atât este și 

pierderea de energie mai mare. Asigurarea etanşeităţii - sau măcar 

limitarea pierderii aerului cald sau rece la minim - înseamnă 

aplicarea corespunzatoare a izolației. Având în vedere că regulile 

din domeniul construcțiilor sunt constant înăsprite, în vederea 

obținerii unei eficienţe energetice mai bune, etanșarea devine o 

chestiune foarte importantă. 

Umiditatea și condensul pot crea probleme mari în casele care nu sunt izolate, 

ventilate și etanșate  în mod corespunzător. Condensul apare atunci când 

aerul umed și cald din interiorul clădirii pătrunde prin crăpături și golurile din 

structura construcției și intră în contact cu suprafața rece. Sistemul HOMESEAL 

LDS oferă soluția corectă pentru acest tip de problemă. 

În situațiile când izolația se află direct sub acoperiș, eficacitatea izolației se poate 

diminua prin infiltrarea aerului. Aerul, prin convecţie,  creează așa numitul ,,efect 

rece,” care duce la scăderea nivelului de eficacitate a izolației. Cu ajutorul 

membranelor de protecție HOMESEAL LDS ,,efectul rece” este eliminat în totalitate. 

Infiltrarea aerului rece Pierderea aerului cald

SEMNIFICAȚIA ETANŞEITATII LA AER 

UMIDITATEA ȘI CONDENSUL 

PROTEJAREA DE VÂNT 

Singura modalitate de eliminare a pierderii necontrolate a aerului și de stoparea a fenomenului de 

condens, este montarea stratului exterior de etanșare, prin care să treacă vaporii de apă şi umiditatea, 

dar vântul și apa nu pot trece. Singura soluție permeabilă la vaporii de apă și impermeabilă la apă, 

este aplicarea foliei HOMESEAL LDS în combinație cu benzi adezive de etanşare. 

FOLIILE HOMESEAL LDS 

FOLIE EXTERIOARĂ

HOMESEAL 

FOLII INTERIOARE

HOMESEAL 

LDS 0.02 LDS 5 Silk LDS 35 LDS 200 
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APLICAREA SISTEMULUI HOMESEAL LDS 

Înainte de aplicarea izolației, în cazul acoperișului care se 

ventilează, este necesară poziționarea pe partea de sus a 

grinzilor, a foliilor permeabile la abur și nepermeabile la apă. 

LDS 0.02 (direct peste grinzi sau peste elementele spațiate, 

conform imaginii) și înșurubarea ancorelor pentru poziționarea 

profilului CD. 

Modificați distanța între grinzi. 

Bariera activă la vaporii de apă, HOMESEAL LDS 5SILK, trebuie 

poziționată peste profilurile CD, cu o suprapunere a spațiul de 

acoperire de 10 – 15 cm. 

Cu ajutorul celui de-al 2-lea stat de vată minerale, acoperiți 

capriorii și primul strat de vata minerală, prin punerea peste 

ancorele menționate mai sus și prin fixarea profilurilor CD pe 

ancore. 

Montați vata minerală între grinzi, strâmt, una lângă altă. 

Vata minerală, trebuie tăiată cu 0,5 – 1 cm mai mare fata de 

distanța dintre grinzi. 

1.

2.

3.

4.

5.
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APLICAREA SISTEMULUI HOMESEAL LDS 

Din punct de vedere a eficacității energetice și a durabilității acoperișului 

înclinat, este important ca spațiul între grinzi să fie umplut complet cu vată 

minerală KNAUF INSULATION, fără a lăsa goluri de aer cu ocazia montării 

materialului izolator. 

Pentru a elimina punţile termice formate de suporturile acoperișului, pe sub 

grinzi, trebuie montate elementele de acoperire din vată minerală KNAUF 

INSULATION. 

Prin montarea unei grosimi mai mari de material termoizolant, veți diminua 

pierderile termice, ceea ce înseamnă o reținere mai mare a căldurii în 

clădire. O urmare directă a acestui fapt este diminuarea necesității de 

energie pentru încălzire, respectiv o economisire a banilor. 

Etanșați 100% cu bandă universală adezivă, LDS SOLIFIT, 

îmbinarile barierei active la vaporii de apa, LDS 5 SILK.

Acoperiţi suprafaţa interioara a acoperişului cu plăci de 

gipscarton. Finisajele trebuie să fie conform cu scopul încăperii 

și în totalitate conform cu instrucțiunile producătorului plăcilor de 

gipscarton. 

6.

7.

Grosimea izolației termice care se recomandă în ţara noastră, este de 18-22 cm*, depinzînd de conductivitatea 

termică a materialului folosit. Având în vedere temperaturile în creștere pe parcursul verii, construcția acoperișului trebuie în același 

timp să asigure și stabilitatea termică pe perioada verii, respectiv să asigure înaintarea valului de căldură cât mai încet prin construcția 

acoperișului. De aceea recomandarea noastră este ca în cazul acoperișurilor înclinate să fie montate materiale termoizolante cu o 

conductivitate termică scăzută [W/(m. K)]. 

În acest mod se oprește supraîncălzirea mansardei vara și crearea unei atmosfere plăcute în cadrul încăperilor în care să nu fie nevoie 

de aer condiționat!

* În anexa 3 a normativului C107-2005, Calculul termotehnic ale elementelor de construcţie ale clădirilor, prescrie valori maxime U transmitanţă termică pentru 

toate elementele de construcţie. În cazul acoperișurilor înclinate. 
2U max. = 0,2 W/m K. Toate recomandările, legate de grosimea izolației, sunt în conformitate cu Regulamentul menționat. 

SOLUȚIA EFICIENTĂ ENERGETIC
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DACĂ ACOPERIȘUL 

DUMNEAVOASTRĂ 

ARATĂ AȘA 

DACĂ ACOPERIȘUL 

DUMNEAVOASTRĂ 

ARATĂ AȘA 
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ATUNCI SISTEMUL 

HOMESEAL LDS 

ESTE SOLUȚIA  

ATUNCI SISTEMUL 

HOMESEAL LDS 

ESTE SOLUȚIA  
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IZOLAREA LA INTERIOR - ACOPERIȘ VENTILAT 

1.  ÎNVELITOARE 

2. ȘIPCĂ TRANSVERSALĂ

3. ȘINA PERPENDICULARĂ – STRAT 

PENTRU SUDURĂ (CONTRAȘIPCĂ)

5. ASTEREALĂ

9. FINISAJE (ex: plăci de gipscarton) 

4. FOLIA PERMEABILĂ LA VAPORI DE 

APĂ  ȘI IMPERMEABILĂ LA APĂ, 

HOMESEAL LDS 0.02 + BANDA 

UNIVERSALĂ PENTRU ETANŞARE,  

HOMESEAL LDS SOLIFIT 

6. VATĂ MINERALĂ ÎNTRE CĂPRIORI 

GROSIME = 10 CM 

7. VATA MINERALĂ UNIFIT 035, 

GROSIME = 10 CM 

8. BARIERA ACTIVĂ LA VAPORI DE 

APA, HOMESEAL LDS 5SILK + 

BANDA UNIVERSALĂ PENTRU 

ETANSARE, HOMESEAL LDS 

SOLIFIT. 

Folia KNAUF INSULATION HOMESEAL LDS 0.02, permeabilă la vaporii de apa şi impermeabilă la apă + HOMESEAL LDS 

SOLIFIT, bandă universală de etanşare deasupra suportul din scânduri, cu spaţiu ~ 2 cm pentru ventilare. 

Vată minerală KNAUF INSULATION, grosime 100 mm .

Vată minerală de sticlă, KNAUF INSULATION UNIFIT 035, grosime 100 mm. 

Bariera activă de vapori KNAUF INSULATION HOMESEAL LDS 5 SILK + HOMESEAL LDS SOLIFIT, bandă universală etanşare. 

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3. 4. Observații: 
�Capriorii cu dimensiuni uzuale de 10 x 12 cm ºi 

distanțaþi la 80 cm, asterealã, contrașipci, șipci și 

învelitoarea acoperișului. 

�Pentru clãdirile cu nivel de energie scăzut sau cele 

pasive, se recomandă montarea cãpriori cu înălțime 

mai mare pentru a se putea aplica grosimi mai mari de 

izolație termică. 

�Sub cãpriori - sub structura KNAUF, distanța între 

profiluri CD poate sã fie până la maxim 50 cm. 

�În cazul cerințelor crescute, legate de protejarea la 

zgomot sau la foc, se folosesc produse Knauf Insulation 

specializate: NATURBOARD VENTACUSTO / 

AKUSTIK, NATURBOARD FIT / FIT PLUS. 

* Noul regulament privind eficacitatea energetică a clădirilor (C107-1 Normativ 

pentru calculul termotehnic al elementelor de construcţie ale clădirilor, Anexa 3   

din Monitorul Oficial 08.12.2010) prevede valori maxime U (coeficientul de 

trecere a căldurii) pentru toate tipurile de construcții. În cazul acoperișurilor 
2înclinate U maxim = 0,2 W/ m K. Toate recomandările, referitoare la grosimea 

izolației, sunt date conform cu  Regulamentul menționat. 
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IZOLAȚIA LA INTERIOR – ACOPERIȘ NEVENTILAT 

1. ÎNVELITOARE

2. ȘIPCĂ TRANSVERSALĂ

4. PLĂCI OSB

8 . FINISAJE (ex: plăci de gipscarton) 

3.  HOMESEAL LDS 0.02, FOLIE 

PERMEABILĂ LA VAPORI DE APA   

ȘI IMPERMEABILĂ LA APĂ +  

HOMESEAL LDS SOLIFIT, BANDA 

UNIVERSALĂ DE ETANSARE

5. VATA MINERALĂ ÎNTRE CĂPRIORI, 

GROSIME = 10 CM 

6. VATA MINERALĂ UNIFIT 035, 

GROSIME = 10 CM 

7.   HOMESEAL LDS 35/LDS 200, 

BARIERA DE VAPORI +   

HOMESEAL LDS SOLIFIT, BANDA 

DE ETANSARE

Folia KNAUF INSULATION HOMESEAL LDS 0.02, permeabilă la vaporii de apa şi impermeabilă la apă + HOMESEAL LDS 

SOLIFIT, bandă universală de etanşare deasupra plăcilor OSB.

Vată minerală KNAUF INSULATION, grosime 100 mm .

Vată minerală de sticlă, KNAUF INSULATION UNIFIT 035, grosime 100 mm. 

Bariera de vapori KNAUF INSULATION HOMESEAL LDS 35/LDS 200 + banda universală de etansare, HOMESEAL LDS SOLIFIT. 

1.

2.

3.

4.

2.

3.

4.

1.

2.

3. 4. Observații: 
�Capriorii cu dimensiuni uzuale de 10 x 12 cm ºi 

distanțaþi la 80 cm, asterealã, contrașipci, șipci și 

învelitoarea acoperișului. 

�Pentru clãdirile cu nivel de energie scăzut sau cele 

pasive, se recomandă montarea cãpriori cu înălțime 

mai mare pentru a se putea aplica grosimi mai mari de 

izolație termică.  

�Sub grinzi - SUB structura KNAUF, distanța între 

profiluri CD trebuie sã fie de la 40 la maxim 50 cm. 

�În cazul cerințelor crescute, legate de protejarea la 

zgomot sau la foc, se folosesc produse Knauf Insulation 

specializate: NATURBOARD VENTACUSTO / 

AKUSTIK, NATURBOARD FIT / FIT PLUS.  

* Noul regulament privind eficacitatea energetică a clădirilor (C107-1 Normativ 

pentru calculul termotehnic al elementelor de construcţie ale clădirilor, Anexa 3   

din Monitorul Oficial 08.12.2010) prevede valori maxime U (coeficientul de 

trecere a căldurii) pentru toate tipurile de construcții. În cazul acoperișurilor 
2înclinate U maxim = 0,2 W/ m K. Toate recomandările, referitoare la grosimea 

izolației, sunt date conform cu  Regulamentul menționat. 
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Folia KNAUF INSULATION HOMESEAL LDS 0.02, permeabilă la vaporii de apa şi impermeabilă la apă + HOMESEAL LDS 

SOLIFIT, bandă universală de etanşare deasupra scândurilor. 

Vată minerală KNAUF INSULATION, grosime 100 mm .

Vată minerală de sticlă, KNAUF INSULATION UNIFIT 035, grosime 100 mm. 

Bariera activă de vapori KNAUF INSULATION HOMESEAL LDS 5 SILK + HOMESEAL LDS SOLIFIT, bandă universală etanşare. 

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

2.

3.

4.

* Noul regulament privind eficacitatea energetică a clădirilor (C107-1 

Normativ pentru calculul termotehnic al elementelor de construcţie ale 

clădirilor, Anexa 3   din Monitorul Oficial 08.12.2010) prevede valori 

maxime U (coeficientul de trecere a căldurii) pentru toate tipurile de 
2construcții. În cazul acoperișurilor înclinate U maxim = 0,2 W/ m K. Toate 

recomandările, referitoare la grosimea izolației, sunt date conform cu  

Regulamentul menționat. 

1.

IZOLAȚIA LA EXTERIOR – ÎNTRE ŞI PESTE CĂPRIORI

Avantaje: 
�

minerale peste căpriori, se câştigă spaţiu utilizabil, care, 

altfel, ar trebui utilizat pentru montarea izolaţiei minerale 

sub căpriori. 

�Minimizează apariţia punţilor termice - izolaţia 

termică, aplicată între elementele cadrului auxiliar din 

lemn ce corespund sistemului de căpriori, generează 

valori mai mici pentru coeficientul de transfer al căldurii 

decât izolaţia standard numai între căpriori, care, în 

prezent, este depăşită şi ineficientă în comparaţie cu alte 

exemple de izolare ale acoperişurilor înclinate. 

�Eliminarea condensului la căpriori măreşte durata de 

viaţă căpriorilor - mutarea liniei de condens dincolo de 

limita sistemului de suport al căpriorilor contribuie la 

creşterea duratei de viaţă a întregului cadru al 

acoperişului. 

�Aplicare simplă şi uşoară - o metodă simplă de 

aplicare a izolaţiei termice pe un acoperiş înclinat, 

adecvată în special pentru renovarea clădirilor vechi, pe 

partea exterioară a clădirii.

Spaţiu de locuire mărit - prin aplicarea izolaţiei 

învelitoare acoperiş
şipcă

contraşipcă
gol de aer ventilat

membrană permeabilă la vapori
şipcă
şipcă

căprior

Unifit 035, Classic 039, Classic 042, Classic 044 

 (peste căpriori)

 (între căpriori)

grindă din lemn auxiliară
sistem Gips carton

rost pentru
Gips carton

barieră de vapori

(ex.: LDS  35, 200, 5 Silk)

zidărie

strat de finisare

FKD N , FKD S , Thermal  Thermal
FKD, FKL Thermal



1.

4.

2.

3.

învelitoare acoperiş
şipcă

contraşipcă
gol de aer ventilat

membrană permeabilă la vapori
şipcă
şipcă

cadru auxiliar din lemn
căprior

zidărie

strat de finisare

FKD N , FKD S , 
FKD, FKL Thermal

Thermal  Thermal

Unifit 035, Classic 039, Classic 042, Classic 044 
(peste căpriori)

barieră de vapori

cadru auxiliar din lemn
căprior

(ex.: LDS 35, 200, 5 Silk)
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* Noul regulament privind eficacitatea energetică a clădirilor (C107-1 

Normativ pentru calculul termotehnic al elementelor de construcţie ale 

clădirilor, Anexa 3   din Monitorul Oficial 08.12.2010) prevede valori 

maxime U (coeficientul de trecere a căldurii) pentru toate tipurile de 
2construcții. În cazul acoperișurilor înclinate U maxim = 0,2 W/ m K. Toate 

recomandările, referitoare la grosimea izolației, sunt date conform cu  

Regulamentul menționat. 

IZOLAȚIA LA EXTERIOR – PESTE CĂPRIORI

Folia KNAUF INSULATION HOMESEAL LDS 0.02, permeabilă la vaporii de apa şi impermeabilă la apă + HOMESEAL LDS 

SOLIFIT, bandă universală de etanşare deasupra scândurilor. 

Vată minerală KNAUF INSULATION, grosime 100 mm .

Vată minerală de sticlă, KNAUF INSULATION UNIFIT 035, grosime 100 mm. 

Bariera activă de vapori KNAUF INSULATION HOMESEAL LDS 5 SILK + HOMESEAL LDS SOLIFIT, bandă universală etanşare. 

1.

2.

3.

4.

Avantaje:
�Aspect estetic al interiorului - se consideră că un 

sistem de căpriori interior sporeşte estetica interioară

�Minimizează apariţia punţilor termice - izolaţia 

termică este aplicată între elementele cadrului auxiliar, 

din lemn, ce corespund sistemului de căpriori, obţinând 

valori mai mici pentru coeficientul de transfer al căldurii, 

decât metodele mai vechi de izolare numai între 

căpriori, care sunt depăşite în zilele noastre şi ineficiente 

în comparaţie cu alte exemple de izolare a 

acoperişurilor înclinate. 

�Eliminarea condensului la căpriori măreşte dura-

bilitatea cadrului de acoperiş - mutarea liniei de 

condens, dincolo de limita sistemului de suport al 

căpriorilor contribuie la creşterea duratei de viaţă a 

întregului cadru al acoperişului. 

�Aplicare simplă şi uşoară - o metodă simplă de 

aplicare a izolaţiei termice pe acoperişurile înclinate, 

adecvată în special pentru renovarea clădirilor vechi, 

pe partea exterioară a clădirii. 

�Înlăturarea scurgerilor în timpul aplicării izolaţiei 

minerale - în cazul eventualelor scurgeri de apă, 

structura este protejată de straturile iniţiale ale structurii 

acoperişului şi aplicarea ulterioară a unui strat pentru 

controlul vaporilor, ce protejează părţile iniţiale ale 

cadrului acoperişului împotriva scurgerilor de apă.
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APLICAREA PRODUSELOR KNAUF INSULATION 

Membran  – Homeseal LDS 0.02 
Vata minerală – UNIFIT 035 /NaturBoard 037

Barieră de vapori – Homeseal LDS 5 SILK 

ă de difuzie Homeseal LDS 0.02 – Membran  
UNIFIT 035 – Vată minerala 2 straturi
Homeseal LDS 5 SILK / 
LDS 35 / LDS 200 – Barieră de vapori

ă de difuzie Homeseal LDS 0.02 – Membran  
UNIFIT 035 – Vată minerală 2 straturi
Homeseal LDS 5 SILK – Barieră de vapori 

ă de difuzie

Vată minerală – 
NaturBoard 037/ 

NaturBoard FIT Plus 
Barieră de vapori – 

Homeseal LDS 35/ LDS 200 

Vata minerală – DECIBEL / 
AKUSTIK /NaturBoard FIT Plus

Vata minerală – 
NaturBoard VENTI/ 

NaturBoard VENTACUSTO 
Barieră de vapori – 

Homeseal LDS 5 SILK 

Polistiren extrudat

Vată minerală – cochilie PS 600

Vată minerală – benzi marginale
Barieră de vapori – 

Vata minerală – NaturBoard POD Standard / NaturBoard POD Extra 
Homeseal LDS 35 / LDS 200 

Vata minerală - 
                       FKD-N Thermal / FKL Thermal 

FKD-S Thermal / FKD-S Thermal2

Vată minerală –TP 425B / NaturBoard 037/ VENTI / VENTACUSTO / VENTI PLUS
Membrană de difuzie – Homeseal LDS 0.02 

Vata minerală – Gama Smart Roof
Barieră de vapori – Homeseal LDS 35

Acoperire cu plante tip
Sedum 
Substrat Green Roll 
Strat drenaj 
Membrana anti rădăcină

Izolarea plăcii deasupra tavanului Izolarea acoperişului înclinat 
– sub căpriori 

Izolarea acoperişului înclinat 
– deasupra căpriorilor

Izolarea faţadei 
– Izolare interioară 

Izolarea 
peretelui despărţitor 

Izolarea faţadei 
– perete sandvici 

Izolare soclu 

Izolare tehnică 

Izolare pardoseală 

Izolarea faţadei - termosistem 

Izolarea faţadei – faţada ventilată 

Izolarea acoperişului plat 

URBANSCAPE 
– acoperiş terasă verde 



APLICAŢII

*Valorile pentru transmitanţa termică maximă U'max reprezintă valori de referinţă pentru transmitanţa termică corectată, calculate ţinând seama de influenţa punţilor termice 

aferente suprafeţelor prin care are loc transferul termic prin transmisie. În câmp curent, valoarea transmitanţei termice unidirecţionale  este mult mai mică.Valorile transmitanţei 

termice (U) au la bază Normativul C107/2005 în vigoare la prezenta dată.

UNIFIT 035

NatuRoll Pro

EkoBoard

NaturBoard FIT

NaturBoard FIT PLUS

UNIFIT 035

NatuRoll Pro

EkoBoard

NaturBoard FIT

NaturBoard FIT PLUS

FKD

FKD-S Thermal

FKD-N Thermal 2

FKD-N Thermal

FKL Thermal

NaturBoard 037

TP 425 B

NaturBoard VENTI

NaturBoard VENTACUSTO

NaturBoard VENTI PLUS

NaturBoard 037

NaturBoard FIT

NaturBoard FIT Plus

NaturBoard VENTI

NaturBoard VENTACUSTO

NaturBoard VENTI PLUS

NaturBoard 037  

NaturBoard FIT PLUS

NaturBoard POD Standard

NaturBoard POD EXTRA

TP 440

NaturBoard FIT

NaturBoard FIT PLUS

DECIBEL

AKUSTIK BOARD

NaturBoard FIT Plus

NaturBoard VENTACUSTO

CLT C1 / CLT C2

HERAKLITH

TEKTALAN

Smart Roof Base

Smart Roof Thermal

Smart Roof Norm

Smart Roof Top

DDP 2U

DDP2

CLĂDIRI NOIAPLICARE PRODUSE RECOMANDATE
Tip construcţie 

/aplicaţie

Locul de aplicaţie 

a izolaţiei

ELEMENT 

de construcţie

Transmitanţa 
termică 

maximă U 
2(W/m K)

Grosimea 
recomandată 
de izolaţie 
termică (mm)

Vată minerală 

Acoperiş înclinat 
deasupra unui spaţiu 
încălzit

Planşeu pod sub un 
spaţiu neîncălzit

Perete exterior 
- Faţada de contact

Perete exterior - 
Faţada ventilată
Pereţi sandviş

Perete exterior - 
structuri metalice

Perete exterior - 
faţade arhitecturale

Planşeu intermediar 
între spaţii încălzite 
(podea)

Plafoane suspendate

Pereţi de 
comapartimentare 
în aceeaşi locuinţă

Planşeu deasupra 
unui spaţiu neîncălzit 
(garaje, subsoluri, 
spaţii tehnice)

Acoperiş plat (tip 
terasă)

Izolaţie între căpriori, sub 
căpriori, peste căpriori

Izolaţie peste tavanul unui 
spaţiu încălzit

Izolaţie pereţi exteriori 
sistem faţadă de contact

Izolaţie a pereţilor exteriori 
între structura suport a 
diferitelor placări de 
faţada sau pereţi sandviş

Izolaţie în casetele 
metalice

Izolaţie la interior a 
faţadelor exterioare

Izolaţie pe planşeu sub 
şapă de ciment sau sub 
şapă uscată

Izolaţie sub planşee, 
deasupra plafoanelor 
suspendate

Izolaţie în sisteme uscate 
de gips-carton

Izolaţie aplicată la partea 
inferioară în sistem uscat, 
independent sau sistem 
faţadă de contact

Izolaţie în sistem de 
acoperiş plat (tip terasă)

0,20

0,20

0,56*

0,56*

0,60

-

-

-

-

0,35

0,2

200 - 250

200 - 250

100

100

100

< 100

30

30

50

100

200



Copyright 2016 Knauf Insulation. 
Toate drepturile rezervate, inclusiv 
reproducerea fotomecanică şi 
stocarea pe suport electronic. La 
elaborarea acestui document 
informaţiile, textele şi ilustraţiile  
au fost procesate cu mare atenţie. 
Cu toate acestea pot apărea 
erori. Editura şi editorii nu îşi pot 
asuma răspunderea legală pentru 
informaţiile incorecte şi pentru 
consecinţele care ar putea rezulta 
de pe urma acestora. Editura şi 
editorii vor fi recunoscători pentru 
orice sugestie de îmbunătăţire şi 
pentru detalii referitoare la erorile 
constatate.
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