
DHF îți permite să-ți continui munca 
pe șantier, indiferent de vreme.
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1 Domeniile de utilizare
Practic, cea mai bună alegere 
pentru acoperișuri și pereți.

Plăcile DHF sunt plăci fibrolemnoase de densitate medie aditivate cu 
rășini non-formaldehidice, produse printr-o tehnologie uscată în unități 
de producție ultramoderne. Fiind rezistente la umiditate, permeabile la 
vapori și având deasemeni rol contravântuitor, ele sunt ideale pentru 
realizarea panotajului exterior al acoperișurilor și pereților. Datorită 
ușurinței și rapidității montajului, plăcile DHF reprezintă o soluție 
economică pentru proiectul clădirii.

Utilizarea plăcilor DHF este reglementată de către standardele EN 14964 
și EN 13986. Folosirea acestora cu rol contravântuitor este testată și 
certificată prin autorizarea specială (Z-9.1-454) emisă de către Institutul 
German pentru Tehnologii în Construcții (DIBt). Plăcile sunt extrem 
de prietenoase cu mediul și au un conținut scăzut de emisii, datorită 
lianților fără conținut de formaldehidă folosiți la încleierea fibrelor și a 
utilizării de lemn provenit din surse necontaminate. Urmare a acestui 
fapt, începând din anul 1999, plăcile DHF sunt certificate Blue Angel. 

Dar gata cu teoria, să trecem la practică.
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Domeniile de utilizare

De la zero la final în 11 săptămâni:
construcția unei locuințe unifamiliale 
în Germania

Exemplul concret al construcției unei locuințe 
unifamiliale din Germania ne arată cât de rapid, 
de uscat și de eficient energetic poate deveni un 
proiect, atunci când se utilizează plăci DHF.

În colaborare cu biroul de proiectare Enders și cu 
firma de construcții din lemn Russ (Germania), 
clădirea a fost împărțită în trei secțiuni principale 
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Numai 11 săptămâni pâna 
la finalizarea casei – cu EGGER DHF

imediat după demararea lucrărilor de montaj 
(living, zona de oaspeți / dormitoare și magazia 
de unelte pentru grădinărit) și a fost asamblată pe 
șantier in luna mai 2013 din elemente prefabricate. 
După numai unsprezece săptămâni și foarte multe 
plăci DHF montate, casa a fost finalizată complet și 
gata pentru mutarea proprietarilor.

Plăcile DHF de 15 mm (0.59”) grosime folosite la 
acest proiect sunt ideale pentru prefabricarea 
secțiunilor de pereți și acoperișuri ale 
locuințelor cu consum redus de energie, datorită 
permeabilității la vapori și a rezistenței lor la 
umiditate. 
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Parteneriat testat: plăci OSB și DHF în construcții 

din lemn moderne, permeabile la vapori.

Plăcile DHF reprezintă o astereală sigură chiar și în cazul acoperișurilor cu înclinație mică.
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EGGER DHF 

EGGER DHF

Plăcile DHF se utilizează în acoperișurile de tip 
șarpantă ca strat suplimentar de drenaj al apei sub 
învelitoare și pentru contravântuirea structurii în 
planul asterelii. Ele reprezintă o măsură de protecție 
suplimentară împotriva infiltrațiilor pluviale, servind 
totodată si ca acoperire temporară pe perioada 
execuției lucrării.

Pentru șarpantele cu termoizolație între căpriori, 
adică pentru situațiile uzuale de acoperișuri 
neventilate, plăcile DHF sunt extrem de benefice 
datorită permeabilității acestora la vapori, care 
permite șarpantei să respire și să rămână uscată, 
nemaifiind necesară tratarea prealabilă a structurii 
cu agenți chimici antifungici sau anticarieni. 

Plăcile DHF sunt folosite pentru realizarea 
panotajului către exterior al pereților exteriori ai 
construcțiilor în cadre din lemn, fiind compatibile 
cu orice tip de fațadă utilizat (ventilată, tencuită sau 
dublată cu cărămidă). Ele pot îndeplini și funcția de 
contravântuire a structurii.

O construcție sigură și fără risc de apariție a 
condensului în interior presupune o structură 
perfect izolată termic și panotată la exterior cu plăci 
permeabile la vapori DHF. Acestea asigură deplina 
etanșeitate la vânt a structurii. Datorită foarte bunei 
lor stabilități dimensionale, plăcile DHF sunt o 
soluție ideală pentru materialele termoizolatoare 
suflate.

Domeniile de utilizare

1.

2.

Domeniile de utilizare ale plăcii EGGER DHF

acoperișuri

la pereți
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Informații detaliate sunt 
disponibile la pagina 18.

EGGER DHF la acoperișuri1.
→ 

Informații detaliate sunt 
disponibile la pagina 22.

EGGER DHF la pereți2.
→ 
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2 Avantajele produsului
Cum se transformă un avantaj 
intr-un beneficiu? 
Cu ajutorul produsului corect! 

Iar în acest caz, produsul corect este placa DHF. Permeabilitatea la 
vapori, rezistența la umezeală, rezistența la străpungere, etanșeitatea 
la vânt – sunt doar câteva dintre caracteristicile sale. Suma tuturor 
caracteristicilor generează o multitudine de avantaje, care transformă 
DHF în produsul ideal pentru proiectul casei tale. Profită de pe urma 
acestora, economisind bani și timp. Iar noi îți promitem: niciun astfel 
de avantaj nu va rămâne nefolosit!
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Utilizarea plăcilor DHF permite crearea 
eficientă și rapidă a unei astereli 
drenante, etanșe și circulabile. 
Comparativ cu modul clasic de realizare 
al acoperișurilor, cu DHF se obțin trei 
funcții printr-o singură operație.  

Placă 3 în 1

Profilul optimizat cu nut și feder permite 
îmbinarea rapidă și extrem de precisă a 
plăcilor, ceea ce duce la câștig prețios 
de timp și bani din partea montatorului.
Profilul conic și asimetric permite apei 
să se scurgă fără probleme peste zona 
de îmbinare, iar pe de altă parte, 
creează o suprafață etanșă la vânt. 
Pentru obținerea unei astereli 
impermeabile, placa trebuie montată cu 
latura cu feder orientată către coamă.

Profilul cu nut și feder

O singură placă – trei funcții importante:

1. Rezistență la străpungere
    2. Impermeabilitate   

3. Etanșeitate la vânt

Plăcile DHF oferă o rezistență la ploaie 
testată în condiții extreme. Plăcile DHF 
pot fi folosite pentru înclinații de 
acoperișuri de până la 14° fără măsuri 
suplimentare de protecție.
Nu este necesară aplicarea benzilor de 
etanșare peste rosturile plăcilor.

Impermeabilitatea și
rezistența la intemperii

Plăcile pot fi expuse direct la intemperii 
timp de două luni între Martie și 
Noiembrie și utilizate ca învelitoare 
temporară peste căpriori. În lunile de 
iarnă, expunerea directă la intemperii 
trebuie limitată la maxim două 
săptămâni.

12
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Plăcile DHF au o rezistență foarte 
scăzută la difuzia vaporilor de apă (μ = 
11). Asta înseamnă că pentru grosimea 
de 15 mm în care sunt disponibile 
plăcile, valoarea permisivității la difuzia 
vaporilor (sd) este mai mica de 0,2 m. În 
combinație cu instalarea către interior a 
unui strat de control al difuziei (de 

exemplu, plăci OSB) pot fi realizate 
structuri sigure și durabile, caracterizate 
printr-un risc scăzut de apariție a 
condensului și printr-un mare potențial 
de evaporare. Atunci când la exterior se 
folosesc plăci DHF, în general nu mai 
este necesară și instalarea unei bariere 
de vapori la interior.

În cazul deteriorării de către grindină a 
învelitorii, plăcile DHF asigură o 
protecție eficientă împotriva pătrunderii 
apei in interiorul șarpantei. 

Permeabilitatea la vapori

Rezistența la grindină

Datorită densității de minim 600 kg/m3, 
plăcile DHF se pot folosi în alcătuiri de 
structuri portante cu exigență crescută 
la foc, ca alternativă la alte tipuri de 
panouri din lemn (OSB, PAL).
Densitatea sporită, coroborată cu 
suprafața mare acoperită având rosturi 
puține, contribuie semnificativ și la o 
bună izolare fonică a componentelor 
structurale. 

Acest aspect reprezintă un avantaj 
evident mai ales în cazul acoperișurilor. 
În plus, capacitatea mare de stocare a 
căldurii, împreună cu densitatea mare a 
acestora, face ca plăcile DHF să aibă o 
contribuție importantă la asigurarea 
unei protecții eficiente la supraîncălzire 
pe timp de vară.

Densitatea

De asemenea, ele pot fi folosite și 
pentru protejarea structurii pe perioada 
lucrărilor de construcție a acoperișului, 
până la finalizarea acestuia.

EGGER OSB

(interior)

EGGER DHF

(exterior)
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Plăcile DHF sunt produse în formate 
optimizate pentru utilizarea acestora în 
structuri de acoperișuri si pereți. Cu 
ajutorul plăcilor de lungime 2500 mm, 
2800 mm sau 3000 mm, se pot obține 
elemente prefabricate de pereți având 

diferite înălțimi de etaj, fără rosturi 
orizontale. Alegerea formatelor încât să 
se potrivească cu cele ale plăcilor OSB 
simplifică proiectarea și realizarea 
elementelor prefabricate de pereți și 
acoperișuri.

Formatele de la pardoseală 
la tavan

Placa DHF se fixează rapid pe căpriori, 
datorită caroiajului pre trasat pentru 
ușurarea montajului. Acesta se află 
imprimat pe partea vizibilă (expusă) a 
plăcii, la distanțe interax de 31,3 cm și 
83,3 cm pe lățime (respectiv 62,5 cm pe 
lungime). Datorită acestui caroiaj, nu 

mai sunt necesare alte operații de 
trasare a liniei căpriorilor la montaj. 
Acesta simplifică montajul și în cazul 
nealinierii căpriorilor la pasul grilei pre 
trasate. Este necesară doar fixarea plăcii 
cu un prim cui, după care placa DHF se 
fixează în lungul liniilor caroiajului.

Caroiajul pre trasat

14
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Este atât de 
simplu cu 
caroiajul pre 
trasat,încât 
nu poți greși.
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Și, pentru a ne asigura că o veți face fără probleme, în următoarele pagini 
am listat toate informațiile importante referitoare la DHF. Utilizările 
profesionale ale plăcilor DHF se referă la realizarea de astereli și de 
placări exterioare la construcțiile în cadre din lemn, ca panotaj suport 
pentru felurite tipuri de fațade. Și chiar mai în detaliu, mai aplicat, mai 
aproape de experiența reală din perioada construcției. Astfel încât în 
urma montajului sa rezulte o adevărată operă de artă.

Debitarea și montajul
Cu această placă 
se poate construi.

3
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EGGER DHF la acoperișuri

Placa DHF se folosește la șarpante ca  
astereală (A). 

Plăcile DHF sunt plăci din fibre de lemn de 
densitate medie de tip MDF.RHW, conforme cu 
standardul EN 622-5. Utilizarea lor la nivelul 
acoperișului ca plăci de astereală fără rol
contravântuitor este descrisă de standardele EN 
14964 și EN 13986. Plăcile DHF protejate 
împotriva intemperiilor pot fi folosite însă și cu 
rol de contravântuire, asigurând preluarea 
eficientă a încărcărilor de scurtă durată (precum 
încărcarea din vânt), conform stipulărilor 
prevăzute in autorizarea specială pentru 

construcții Z-9.1-454 emisă de Institutul 
German pentru Tehnologii în Construcții 
(DIBt). La utilizarea ca astereală a plăcilor 
DHF trebuie avute în vedere următoarele 
aspecte:

•	Plăcile	DHF	pot	fi	utilizate	ca	astereală	fără	a		
 fi necesară protejarea îmbinărilor cu nut și   
 feder pentru înclinații de peste 140 ale pantei  
 acoperișului.

•	 În	cazul	șarpantelor	cu	o	înclinație	a	pantei		 	
  mai mică de 140, trebuie aplicate benzi de   
  etanșare peste îmbinările cu nut și feder,   
  pentru obținerea impermeabilității dorite.

•	Nu	se	admite	folosirea	plăcilor	DHF	pentru		 	
  înclinații ale șarpantei mai mici de 100.

•	 Îmbinările	cap-în-cap	dintre	plăcile	debitate			
  trebuie protejate cu benzi de etanșare.

≥ 14°
X°10°-14° 10°

≥ 14°
X°10°-14° 10°

≥ 14°
X°10°-14° 10°

≥ 14°
X°10°-14° 10°

a
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•	Un	acoperiș	este	considerat	impermeabil		 	
  atunci când învelitoarea are o pantă de minim  
 140. Sub această înclinație trebuie avute în   
  vedere măsuri suplimentare de protecție în   
  vederea asigurării impermeabilității la  
 infiltrațiile pluviale. O astfel de măsură este   
 utilizarea ca astereală a plăcilor DHF   
 cu îmbinare nut și feder, la șarpante a căror   
 înclinație minimă este de 100.

•	Pentru	distanțe	interax	de	până	la	1000	mm			
 între căpriori, plăcile DHF sunt rezistente la   
 străpungere și se poate circula pe ele. 

La utilizarea ca astereală a plăcilor DHF 
trebuie avute în vedere următoarele aspecte:

Benzile de etanșare
La fixarea contra-șipcilor de plăcile DHF 
nu este necesară folosirea benzilor de etanșare.

→ 
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Montajul plăcilor DHF pe acoperiș

1 Montajul începe de la streașină și continuă orizontal de la unul din colțuri către celălalt.

2 După debitarea la dimensiune a ultimei plăci de pe rând, următorul rând se poate începe cu bucata de  
 placă rămasă. Astfel, nu se pierde deloc material.

3 Plăcile DHF trebuie orientate mereu cu federul către coamă, astfel încât îmbinarea cu nut și feder să fie  
 etanșă și să permită drenajul apei.

4 În cazul în care plăcile nu sunt folosite cu rol de contravântuire a structurii, ele pot fi îmbinate și ”în  
 câmp” (între căpriori). Atunci însă când se dorește ca plăcile DHF să îndeplinească și funcția de   
 contravântuire, îmbinarea lor trebuie făcută obligatoriu pe linia căpriorilor, adică laturile scurte ale  
 plăcilor trebuie susținute mereu de căpriori.

Formate recomandate
Pentru utilizarea ca plăci de astereală la acoperișuri 
șarpantă, doar aceste formate de placă cu muchie 
nut și feder pe 4 laturi trebuie folosite:
2500 × 675 mm fără rol de contravântuire
2500 × 1250 mm cu rol de contravântuire

→ 

DHF pe acoperiș fără rol de 
contravântuire

DHF pe acoperiș cu rol de 
contravântuire

2500 mm

1250 m
m

675 m
m

2500 mm

Interax 
recomandat între 
căpriori 833 mm

Interax 
recomandat între 
căpriori 833 mm
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Se așează pe 
poziție,  
se îmbină -  
și asta-i tot.
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EGGER DHF la pereți

Plăcile DHF pot fi utilizate pentru placarea exterioară  
a pereților exteriori (A) ai construcțiilor în cadre din 
lemn, fiind strat suport pentru diferite sisteme de 
fațadă. 

1 Pereți de închidere cu fațadă ventilată
Plăcile EGGER DHF oferă multiple opțiuni pentru 
realizarea fațadelor ventilate a construcțiilor în 
cadre din lemn. Toate tipurile de fațadă trebuie să 
îndeplinească cerințele referitoare la asigurarea unei 
protecții eficiente la ploaie și la factorii climatici 
externi. 

Fațadele ventilate de tip perete cortină cu rosturi 
verticale realizate din scânduri cu suprapunere 
alternativă sau cele din elemente orizontale de 
lambriu cu îmbinare nut-și-feder sau suprapuse ”în 
solzi”, nu necesită măsuri suplimentare de protecție, 
cum ar fi acoperirea plăcilor DHF cu folii de difuzie. 
În schimb, în cazul celor de tip lambriu orizontal 
montat cu rosturi și al celor neventilate (constând 
doar din lațuri orizontale, fără compartimente 
ventilate), se recomandă aplicarea unei folii 
anticondens peste plăcile DHF, ca măsură 
suplimentară de protecție. 

2 Pereți de închidere cu termosistem aplicat 
Aplicarea de tencuieli direct peste plăcile DHF nu 
este posibilă. Cu toate acestea, combinarea plăcilor 
DHF cu sisteme compozite de izolare termică 
aplicate exterior reprezintă o măsură suplimentară 
de creștere a eficienței energetice a construcțiilor în 
cadre din lemn. 

O parte din grosimea stratului de izolație poate fi 
relocată la exteriorul cadrelor portante a pereților 
de închidere, ceea ce permite reducerea secțiunii 
acestora strict la dimensiunile rezultate în urma 
proiectării de rezistență.
Numai termosisteme certificate și compatibile cu 
plăcile DHF trebuie însă folosite. Se recomandă ca 
instalarea acestora să se facă cu respectarea strictă 
a instrucțiunilor de montaj ale producătorului.

3 Pereți exteriori cu dublaj din cărămidă decorativă
Sistemele de garnituri de zidărie sunt capabile de 
a absorbi o cantitate mai mare de umiditate în caz 
de ploaie. În plus, dublajul din zidărie este mai 
puțin permeabil la vapori decât restul structurii de 
perete. Aerul din cavitatea creată între dublajul de 
zidărie și placa DHF este neventilat, ceea ce duce 
la un nivel crescut al umidității în interiorul 
acesteia, care nu este propice difuziei vaporilor 
către exterior. Prin urmare, se impune se impune 
instalarea suplimentară a unei folii anticondens 
(având valori sd între 0,3 și 1,0 m) peste panotajul 
cu DHF. 

a

Secțiune verticală
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Fațade ventilate din lemn1 a

Secțiune orizontală

Plăci de fațadă de format mare1 b

Secțiune orizontală

Secțiune orizontală

Pereți de închidere cu 
termosistem aplicat

Secțiune orizontală

Pereți exteriori cu dublaj din  
cărămidă decorativă

3

2

Formate recomandate 
Pentru utilizarea ca placări de pereți, doar 
aceste formate de placă cu muchie nut și feder 
pe 2 laturi trebuie folosite:
2800 × 1250 mm
3000 × 1250 mm

→ 
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Umiditatea din produs
Modificările dimensionale datorate umidității
Lemnul, ca și principal component a plăcii DHF, 
este un material higroscopic. Aceasta înseamnă că 
nivelul umidității din interiorul produsului se 
modifică permanent, în funcție de umiditatea si 
temperatura mediului ambiant. Umiditatea din 
material este factorul care generează modificările 
în lungime, lățime și grosime a plăcii. Modificările 
dimensionale în lungime ale plăcii DHF datorate 
modificării umidității din interiorul materialului se 
estimează a fi de 0,04 % din lungimea inițială, 
pentru fiecare schimbare cu 1 % a nivelului 
umidității interne.

În cazul în care utilizarea plăcilor DHF la construcția 
de acoperișuri și de pereți exteriori vizează și 
asigurarea funcției de contravântuire a structurii, 
atunci acestea trebuie protejate împotriva umezirii 
si precipitațiilor imediat după montaj, conform 
recomandărilor autorizării germane pentru 
construcții. În plus, nivelul umidității din produs nu 
trebuie să depășească niciodată limita de 15 %.
 
Alcătuirea corectă din punct de vedere al 
permeabilității la vapori:
•	La	modul	ideal,	elementele	de	anvelopă	cu	o		
 permeabilitate la vapori eficientă trebuie   
 prefabricate astfel încât termoizolația și bariera  
 de vapori să fie poziționate la fața  interioară  
 (către cameră).

•	În	cazul	în	care	structura	se	realizează	pe	șantier,		
 bariera de vapori (OSB) de la interior ar trebui  
 montată prima, după care se va continua cu   
 montajul celorlalte componente către exterior. 

•	Elementele	prefabricate	placate	doar	pe	una	din		
 fețe cu DHF vor trebui completate ulterior pe   
 șantier cu pozarea materialului termoizolant și a  
 barierei de vapori pe fața opusă (către interior).

Rosturi de dilatație
Montajul plăcilor DHF trebuie făcut în principiu prin 
îmbinarea fermă a acestora. În cazul suprafețelor mari 
de pereți și de acoperișuri, la fiecare 10 m va trebuie 
prevăzut câte un rost de dilatație permanent elastic de 
10-15 mm.

→ 

Atenție la Convecție 
•	Prin	orice	străpungere	sau	rost	neetanșat	din	anvelopa	clădirii	are	loc	un	transport	de	aer	cald	și	umed	către		
 exterior prin fenomenul de convecție, care se poate transforma în condens pe suprafețele reci (de exemplu,  
 pe panotajul cu DHF). Cantitatea de apă de condens ce se poate acumula în interiorul elementelor de  
 închidere poate depăși de până la 1000 de ori capacitatea de evaporare a construcției.
•	Apariția	condensului	datorat	convecției	trebuie	evitat	prin	execuția	corectă	a	unui	strat	etanș	la	pierderile	de		
 aer (de exemplu, prin etanșarea rosturilor cu bandă).
•	Condensul	rezultat	nu	este	difuzabil	și	deci	nu	poate	tranzita	mai	departe	materialul	prin	fenomenul	de		
 difuzie. Acesta poate conduce la o creștere inacceptabilă a nivelului umidității din material și la apariția  
 daunelor asociate acestuia.

!
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Podurile neizolate 
Procesele de difuzie a vaporilor de apă și de apariție 
a condensului pe fața interioară a asterelii au loc și 
în cazul podurilor neizolate termic. În lipsa unei 
ventilări permanente și suficiente prin perforații ce 
ar trebui prevăzute la nivelul streașinilor, coamei și 
frontoanelor, în anumite condiții nefavorabile de 
temperatură și umiditate, la intradosul panotajului 
cu DHF se va forma condens.

Nu se recomandă folosirea plăcilor DHF în cazul 
podurilor neizolate termic complet neventilate sau 
cu ventilație insuficientă. 

Ventilarea podurilor neizolate termic

În cazul aplicării de lacuri sau lazuri, plăcile DHF 
trebuie pregătite prealabil. Suprafața acestora 
trebuie sa fie desprăfuită și degresată, să fie 
absorbantă, sablată și uscată. Plăcile ferite de 
expunere directă la intemperii ce urmează a 
rămâne vizibile după montaj trebuie tratate în mod 

corespunzător, în vederea asigurării protecției la 
intemperii și eroziune. Se recomandă efectuarea 
prealabilă a unui test de compatibilitate a 
tratamentului de suprafață vizat. De asemenea, 
trebuie respectate obligatoriu instrucțiunile 
producătorului cu privire la utilizarea produsului. 

Tratarea suprafeței

Construcții cu fundații izolate
Nu se recomandă folosirea plăcilor DHF pentru 
panotarea intradosulului planșeului de peste 
pământ al construcțiilor cu fundații izolate. În 
cazul acestor construcții, distanța foarte mică 
dintre planșeu și vegetație, coroborată cu lipsa 
unei ventilații adecvate, creează cadrul unor 
condiții climatice nefavorabile, caracterizate 
printr-o umiditate permanentă excesivă. 
 
Nivelul ridicat al umidității aerului poate duce la 
apariția condensului pe fața exterioară a 
panotajului. Cantitățile mari de apă de condens 
determină la rândul lor menținerea permanentă a 
unui nivel foarte ridicat al umidității în material, 
ceea ce, în combinație cu condițiile climaterice, va 
duce la inevitabila apariție a ciupercilor și 
mucegaiului. 
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Statică 
Te poți bizui pe noi. Dar și pe 
următoarele valori de calcul.

Proiectarea riguroasă este esențială pentru succesul unui proiect de 
construcții. Pre-dimensionarea elementelor de pereți și acoperiș, regulile 
de montaj și caracteristicile de material ale plăcii DHF sunt părți 
importante ale acesteia. În paginile următoare vă vom arăta detaliat cum 
puteți folosi toate aceste informații, cifre, date și fapte concrete. Suficient 
zicem noi pentru a putea începe imediat proiectarea de rezistență.

4

27



Plăcile DHF pot fi utilizate ca astereală sau pentru 
realizarea panotajului către exterior al pereților de 
închidere a construcțiilor în cadre din lemn, în baza 
soluțiilor matematice de calcul armonizate cu 
prevederile standardului EN 1995-1-1. 
Recomandările privind montajul trebuie de 
asemenea avute în vedere și respectate. 
Pentru dimensionarea statică trebuie luate în 
calcul soluțiile constructive din clasele de utilizare 
1 și 2, precum și prevederile Eurocodului 5. Ca 
regulă generală, se va conveni asupra clasei de 
serviciu 2. Pentru calculul eforturilor dezvoltate în 
placă sub diferite tipuri de încărcări, în cazul 

plăcilor DHF se vor admite doar încărcările de 
”scurtă” și ”foarte scurtă” durată.
Rezistența la smulgere de minim 37.4 N/mm2 a 
elementelor de fixaj prevăzută de Declarația de 
Performanță CE face ca panotările cu plăci DHF să 
contribuie semnificativ la creșterea rigidității 
elementelor structurale. 
 

La efectuarea dimensionării statice conform cu 
prescripțiile Eurocodului 5, în cazul plăcilor DHF din 
clasele de serviciu 1 și 2 (clasa de serviciu 1: 
utilizare în condiții de mediu uscat / clasa de 
serviciu 2: utilizare în condiții de mediu umed – 

fără expunere directă la intemperii) trebuie utilizați 
factorii de corecție kmod și de deformare kdef, care 
se găsesc in tabelele 3.1 și 3.2 din Eurocodul 5 (EN 
1995-1-1), la secțiunea plăci de tip MBH.L2. 

Pre-dimensionarea

Următoarele tabele de calcul pentru dimensionarea 
elementelor de acoperiș și pereți se bazează pe 
panotarea doar pe o față a structurilor cu plăci DHF.

→ 

Factorii de corecție kmod și de deformare kdef

durata încărcării

kmod kdef

clasa de 
serviciu 1

clasa de 
serviciu 2

clasa de 
serviciu 1

clasa de 
serviciu 2

medie 0,6 0,45

3,0 4,0scurtă 0,8 0,6

foarte scurtă 1,1 0,8
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Nu poate fi 
deformată cu 
ușurință.
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Panouri de acoperiș

Distanța necesară între elementele de fixare la panouri de acoperiș placate pe o singură față cu plăci  
EGGER DHF 15 mm, în cazul încărcărilor din vânt aplicate la nivelul streașinilor (grindă simplu rezemată)

Incărcare orizontală
maxim admisibilă și
uniform distribuită q  

în kN/m

Lungimea 
panoului de 

acoperiș l  
(max 12,5m) 

în m

Distanța dintre capse a în mm pentru un 
panou de acoperiș de lățime b în m (lungimea căpriorului) 

2,5 3,75 5,0 6,25 7,5 8,75 10,0

≥ 5,0

5,0 70 110 140 150** 150** 150** 150**

7,5 –* 70 90 120 150** 150** 150**

10,0 –* –* 70 90 110 120 140

12,5 –* –* 50 70 80 100 110

Încărcare orizontală 
maxim admisibilă și 
uniform distribuită q 

în kN/m 

Lungimea 
panoului de 

acoperiș l 
(max 12,5 m) 

în m

Distanța dintre cuie a în mm pentru un  
panou de acoperiș de lățime b în m (lungimea căpriorului) 

2,5 3,75 5,0 6,25 7,5 8,75 10,0

≥ 5,0

5,0 50 80 110 130 150** 150** 150**

7,5 –* 50 70 90 110 120 140

10,0 –* –* 50 60 80 90 110

12,5 –* –* –* 50 60 70 80

Ipoteze de calcul
•	 Clasa	2 de serviciu, încărcare de scurtă durată
•	 Preluarea	încărcării	prin	nervuri	de	distribuție		
 (căpriori)
•	 Interaxul	căpriorilor	nu	trebuie	să	depășească	¾	din		
 lățimea plăcii. Din acest motiv, pentru acoperișuri  
 recomandăm formatul 2500 × 1250 mm cu muchii  
 nut și feder pe 4 laturi

Alcătuirea panoului de acoperiș

1 grindă de capăt

2 rosturi discontinui 

3 moduri posibile de dispunere a plăcilor

b

q

→ →

→ → →→ → → →→ → → →→ → → →

l

1 2

3

Valorile de calcul tabelar de pe aceste pagini se bazează pe 
metoda simplificată de calcul bazată pe recomandările EN 
1995-1-1. Ele servesc la pre-dimensionarea statică, însă nu 
elimină obligativitatea verificării ulterioare de către un 
inginer verificator de rezistență. 

→ 

Fixări prin cuie cu striații: galvanizate, EN 14592/A1, d=2,8 mm, l=55 mm, My,k=2430 Nmm

* criteriul de cedare: flambajul plăcii prin forfecare; micșorarea distanței dintre cuie nu ajută 

** distanța maxim admisă între cuie (≤ 150 mm) nu trebuie depășită

Fixări cu capse: galvanizate, EN 14592/A1, d=1,8 mm, l=55 mm, b=11,2 mm, My,k=1040 Nmm

*  criteriul de cedare: flambajul plăcii prin forfecare; micșorarea distanței dintre capse nu ajută

** distanța maxim admisă între capse (≤ 150 mm) nu trebuie depășită
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→
→

Fv,Rd

→

→

l

h

a

Alcătuirea panoului de perete

Panouri de perete

Ipoteze de calcul
•	Clasa	2 de serviciu, încărcare de scurtă durată
•	Fără	îmbinări	orizontale,	lățimea	plăcii	=	minim	1⁄4 din  
 înălțimea peretelui, etc
•	Laturile	lungi	ale	plăcii	orientate	în	lungul	montanților
•	Îmbinarea	plăcilor	se	face	întotdeauna	în	dreptul		 	
 montanților

Fixări prin cuie cu striații: galvanizate, EN 14592/A1, d=2,8 mm, l=55 mm, My,K=2430 Nmm 

*  criteriul de cedare: flambajul plăcii prin forfecare

Fixări cu capse: galvanizate, EN 14592/A1, d=1,8 mm, l=55 mm, b=11,2 mm, My,k=1040 Nmm

*  criteriul de cedare: flambajul plăcii prin forfecare

Capacitatea portantă la solicitări orizontale a panourilor de perete placate pe o singură față cu plăci  
EGGER DHF 15 mm, înălțime de perete h 2500 mm, montanți la interax 62,5 cm

Lățimea panoului 
de perete l 

în cm

Valoarea de calcul a capacității portante la forfecare a peretelui FV, Rd (kN), în funcție 
de distanța dintre cuie în mm

125 100 75 50

125 3,1 3,9 5,2 6,1

250 6,2 7,8 10,2 12,2*

Lățimea panoului 
de perete l  

în cm

Valoarea de calcul a capacității portante la forfecare a peretelui FV, Rd (kN), în funcție 
de distanța dintre capse în mm

125 100 75 50

125 3,8 4,8 6,1 6,1

250 7,6 11,6 12,2* 12,2*
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Distanțele minime dintre elementele de fixare la elementele structurale panotate cu DHF

distanța a

unghiul de 
încastrare în raport 

cu orientarea 
fibrelor

distanțele minime

capse cuie 

a1 între ele și pe direcția 
fibrelor 

0° ≤ α ≤ 360° 15 × d** 15 × d

a4,t* între ele și perpendicular
pe direcția 

fibrelor, muchie fixată
0° ≤ α ≤ 180° 20 × d 12 × d

a4,c muchie nefixată 180° ≤ α ≤ 360° 10 × d 7 × d

*  aplicabil numai în cazuri excepționale, prin preluarea sarcinii pe grinda de capăt fără nervuri de distribuție (grindă de capăt  

încărcată prin curbare), sarcină aplicată în unghi de 90° față de fibre

** unghiul de fixare al capselor în raport cu fibrele ≥ 30°

Recomandări privind distanțele maxime dintre elementele de fixare în cazul pereților neportanți

Plăcile DGF se pot fixa cu capse, cuie sau șuruburi. 
Plăcile DHF au o foarte bună rezistență la smulgere 
atunci când sunt fixate prin capse, cu o grosimea a 
sârmei de până la 3 mm. Prin urmare, fixarea cu 
capse este soluția optimă. În general, următoarele 
reguli trebuie respectate în cazul fixării cu capse și 
cuie:

•	lungimea	tijei:	2,5 × grosimea plăcii, dar nu mai  
 puțin de 50 mm 
•	grosimea	sârmei	capselor	trebuie	să	fie	de	minim		
 1,52 mm

•	trebuie	să	fie	rezistente	la	coroziune,	să	fie		 	
 galvanizate sau din oțel inoxidabil 
•	în	cazul	cuielor:	se	vor	folosi	doar	cuie	striate	cu		
 cap îngropat sau holzșuruburi pentru lemn
 
 La panotarea pereților portanți trebuie respectate  
 distanțele minime descrise în tabelul de mai jos.  
 În cazul pereților neportanți, aceste distanțe nu  
 trebuie depășite.

Fixarea

Mai multe informații privitoare la elementele 
de fixare sunt disponibile în EN 1995-1-1. 

→ 

300 mm 300 mm

150 mm

150 mm

3 × d

3 × d
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Fixarea contra-șipcilor în plăcile DHF 
Contra-șipcile sunt ancorate de căpriori prin 
intermediul plăcilor DHF. Criteriul de verificare al 
rezistenței la încastrare a elementelor de fixare se 
bazează pe teoria lui Johansen. În tabelul de mai 
jos, conținând informații referitoare la numărul 
necesar de puncte de fixare, sunt luate în calcul 
următoarele ipoteze:
 
•	calculul	e	făcut	pentru	cuie	3,1 × 80 mm conform  
 EN 10230 
•	contra-șipcile	au	o	dimensiune	minimă	de	 
 30 × 50 mm și sunt fixate de căpriori prin   
 intermediul plăcilor DHF de grosime 15 mm 

În cazul utilizării contra-șipcilor cu secțiune mai 
mare, vor trebui folosite cuie mai lungi. Rezistența 
la sucțiune este asigurată atunci când lungimea de 
încastrare a cuiului este de minim 12dn. 

Numărul de cuie necesare pe metru liniar de contra-șipcă (bucăți/metru liniar)

zăpadă

0,75 kN/m2 1,00 kN/m2 1,50 kN/m2 2,50 kN/m2

interaxul căpriorilor  
emax în mm

850 1000 850 1000 850 1000 850 1000

învelitori ușoare 
0,35 kN/m2 3 3 3 3 3 4 5 5

învelitori de greutate 
medie 

0,60 kN/m2

 3 4 4 4 4 5 5 6

învelitori grele
0,95 kN/m2 4 5 5 5 5 6 7 8
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Atunci când doriți să folosiți plăcile DHF ușor și rapid.

Valorile caracteristice și valorile de calcul structural ale rezistențelor și rigidităților în N/mm² 
(conform Autorizării Generale pentru Construcții Z-9.1-454)

grosimea tnom 

în mm

Valorile de calcul structural ale rezistenței

la încovoiere la tracțiune la compresiune
la forfecare 

transversală pe 
planul plăcii

fm,k ft,0,k ft,90,k fc,0,k fc,90,k fv,k

12–20 11 11,7 9,6 3,4

grosimea tnom 

în mm

Valorile de calcul structural ale rigidității

modulul de elasticitate

modulul de 
forfecare 

transversal pe 
planul plăcii

la încovoiere la tracțiune la compresiune

Em,mean E0,mean E90,mean Gmean

12–20 2000 2100 2000 600

grosimea tnom 

în mm

Valorile caracteristice ale 

rezistenței la 
încovoiere

rezistenței la 
forfecare

modulului de 
elasticitate

din încovoiere
modulului de 

forfecare 

fm,k fv,k Em,mean Gmean

12–20 19 1,1 3000 100

Caracteristicile de material

grosimea tnom

în mm
diametrul cuiului 

d

rezistența la încastrare
N/mm2

fh,k

0° 90°

12–20
≤ 3 mm 37,4 37,4

3 mm < ≤ 8 mm 18,0 18,0
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Caracteristica
standardul de 

referință
unitatea de 

măsură
valoarea

densitatea nominală DIN EN 323 kg/m³ ≥ 600

valoarea de calcul a 
factorului rezistenței la 

permeabilitatea la vapori μ
(uscat/umed)

EN ISO 12572 –

d μ sd

15 mm 11/11 0,165 m

conductivitatea termică λR cf. Z-9.1-454 W/(mK) 0,10

capacitatea termică specifică 
c

EN 12524 J/(kgK) 1700

clasa de comportare la foc DIN 4102-1 – B2 – normal inflamabil

clasa de reacție la foc EN 13501-1 – D-s2, d0

modificarea lungimii pentru  
1 % modificare a umidității în 

material
EN 318 % / % 0,04

emisia de formaldehidă EN 717-1 ppm < 0,03

toleranța la grosime cf. Z-9.1-454 mm ± 0,4

toleranța la rectilinitate a 
muchiillor

EN 324 mm/m 1,5

toleranța la rectangularitate EN 324 mm/m 2,0

toleranța dimensională la 
lungime/lățime 

EN 324 mm ± 3,0 / ± 3,0

coeficientul de absorbție  
fonică

EN 13986 –
250 - 500 Hz: 0,10

1000 - 2000 Hz : 0,30

Proprietățile fizice și alte caracteristici ale plăcii EGGER DHF

Mai multe informații sunt disponibile în 
Declarația de Performanță CE. 

→ 

Valorile caracteristice și valorile de calcul structural ale rezistențelor și rigidităților în N/mm² 
(conform Autorizării Generale pentru Construcții Z-9.1-454)
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5 Manipularea
Pentru că ține de tine

Chiar și în cazul unei proiectări riguroase, oricând mai pot apărea situații 
neprevăzute. Pentru a înlătura din start toate aceste probleme nedorite, 
iată câteva sfaturi cu privire la depozitare și la ambalare. Și, pentru a ne 
asigura că totul va decurge bine până la capăt, aici veți găsi și toate 
informațiile referitoare la casarea plăcilor DHF.
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Depozitarea și ambalarea
Depozitarea și ambalarea corectă a plăcilor este 
esențială pentru o utilizare fără probleme a 
acestora. Pentru a diminua riscul de deteriorare 
din timpul transportului sau cel datorat umidității, 
plăcile DHF sunt ambalate în pachete învelite în 
folie stretch și având fețele laterale protejate cu 
capace de carton. Suplimentar, paleții sunt 
asigurați cu benzi tensionate de siguranță, iar 
muchiile sunt protejate prin intermediul unor 
ștraifuri de protecție. Următoarele reguli generale 
trebuie întotdeauna respectate:

•	Depozitarea	orizontală	trebuie	făcută	pe	rigle	de		
 lemn de înălțime egală, dispuse la o distanță de  
 maxim 80 cm una față de cealaltă. Depozitarea  
 pe înălțime (în poziție aproape verticală) este  
 posibilă doar pentru câteva plăci, pe o suprafață  
 uscată. Plăcile cu nut și feder trebuie depozitate  
 numai pe latura cu nut.

•	În	cazul	depozitării	suprapuse	a	câtorva	paleți,		
 riglele distanțier trebuie aliniate pe verticală.
 
•	Atunci	când	manipularea	paleților	se	face	cu		
 ajutorul unui stivuitor, riglele distanțier vor trebui  
 să aibă o înălțime suficientă cât să prevină   
 deteriorarea plăcilor în timpul stivuirii.

•	Benzile	de	siguranță	din	jurul	paletului	trebuie		
 îndepărtate imediat după depozitarea în depozit,  
 în vederea detensionării plăcilor din palet.

•	Plăcile	trebuie	depozitate	în	spații	bine	ventilate		
 și protejate suficient împotriva expunerii directe  
 la intemperii (platforme de camion acoperite cu  
 prelată, folii de protecție).

•	Se	recomandă	aclimatizarea	plăcilor	pe	șantier		
 pentru o perioadă de minim 48 de ore înainte de  
 montarea acestora, în vederea reducerii nivelului  
 de umiditate din placă la nivelul permis.

Casarea
Produsele pe bază de lemn pot fi casate în vederea 
producerii de bunuri sau de energie. Rezidurile de 
plăci DHF recuperate din șantiere precum și cele 
provenite din demolări trebuie procesate în vederea 
refolosirii lor materiale. Atunci când acest lucru nu 

este posibil, acestea trebuie folosite pentru crearea 
de energie primară în locul eliminării ca deșeu 
(încadrare conform catalogului european de deșeuri: 
cod 170201/030103). 

Prelată

80 cm
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Noi recomandăm:
manipularea 
corespunzătoare 
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Serviciile și calitatea
Mai multă calitate pentru 
mai multă siguranță. 
  
Și mai multă siguranță cu o calitate superioară. Produsele noastre 
conving prin calitatea lor. Acest lucru este confirmat de numeroasele 
certificări deținute de DHF. Și totuși, oricând veți avea nevoie de puțin 
ajutor, noi vom fi disponibili și bucuroși să vă oferim consiliere și suport.

6
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Serviciile
•	suport	la	cerere	și	consiliere	profesională	post		
 vânzare și pe perioada montajului

•	asistență	pe	șantier

•	informații	tehnice	detaliate	pe	portalul	de	internet	 
 www.egger.com/buildingproducts

•	documentație	extinsă	despre	produs	și	pentru		
 proiectare 

•	participări	la	târguri

•	afilieri	la	asociații	profesionale

•	instruiri	tehnice

•	tururi	de	fabrică

42
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Informații și reguli specifice 
privind utilizarea acestor plăci 
în Germania, Austria și Elveția 
sunt disponibile în versiunea în 
limba germană a broșurii DHF. 

→ 



Calitatea 
Produsele noastre conving prin calitatea lor. Dar 
asta nu e doar un lucru afirmat – putem să o și 
dovedim. Calitatea produselor noastre este 
monitorizată cu regularitate și certificată de către 
instituții de testare independente. Aici găsiți 
certificările și sigiliile de calitate ale plăcii DHF.

EGGER DHF – programul de stoc

grosimea plăcii 
mm

muchie nut și feder pe 2 laturi muchie nut și feder pe 4 laturi

2800 × 1250 3000 × 1250 2500 × 675 2500 × 1250

15 	• •	 • •

Ați decis deja să utilizați o placă DHF? 
Aceste formate de placă sunt în acest moment disponibile pentru Dumneavoastră:

Ce avem de spus în privința protecției mediului?

Va punem la dispoziție răspunsuri și o vedere de 
ansamblu din interior în broșura noastră despre mediu și 
sustenabilitate. 

→ 

Natural,
 EGGER

www.eg
ger.com/

envirom
ent

Construcţii sustenabile şi o viaţă 

sănătoasă cu materialele EGGER 

pe bază de lemn
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www.egger.com/dhf
t +40 372 4-38 000  ·  f +40 372 4-68 000  ·  info-ro@egger.com

Vreți să aflați mai multe lucruri?
Scanați pur și simplu această  
pictogramă și veți obține informații detaliate.

EGGER Holzwerkstoffe Wismar 

GmbH & Co. KG

Am Haffeld 1 

23970 Wismar 

Germania

EGGER Building Products GmbH

Weiberndorf 20

6380 St. Johann in Tirol

Austria 

SC EGGER România SRL

Str. Austriei 

725400 Rădauti,

jud. Suceava

România 


