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VATĂ MINERALĂ PENTRU IZOLAREA 

FAȚADELOR VENTILATE

Caracteristici tehnice generale și scopul utilizării izolației

Toate panourile menționate mai sus sunt potrivite 

pentru protecția termică, acustică și anti-incendiu a 

pereților exteriori din componența fațadelor ventilate 

sau de contact, unde izolația trebuie să fie complet 
incombustibilă, permeabilă la vapori, să aibă un 
caracter hidrofug puternic, respectiv o rezistență 

mecanică și rezistență la suprafață suficientă. Conform 
reglementărilor tehnice din România, Normativul de 
proiectare a fațadelor cu alcătuire ventilată,  indicativ 

NP 135:2013, în componența fațadelor ventilate, se pot 
utiliza doar materiale izolatoare incombustibile care se 
încadrează exclusiv în clasele de reacție la foc 
Euroclasa A1 sau A2.

îmbunătăți rezistența suprafeței izolației la curenții de aer și pentru 

a împiedica pătrunderea particulelor fine în straturile fațadei, 

respectiv pentru a oferi o impermeabilitate estetică. 

Cel mai frecvent utilizate plăci izolatoare, adică NaturBoard 

VENTACOUSTO GVB sau TP 435 B, sunt caserate. În cazul placării 

unor fațade cu porțiuni mai înguste între elementele fațadei, o 

cantitate neglijabilă de precipitații poate ajunge la suprafața 

izolației care, datorită permeabilității excelente a izolației și a 

stratului de ventilație la vapori, se evaporă foarte repede. O 

opțiune alternativă, în acest caz, o reprezintă panourile necaserate 

de izolație NaturBoard VENTACOUSTO sau MPN PLUS 037, 

combinate cu folia impermeabilă, hidrofugă, Knauf Insulation 

Homeseal LDS 0,02. În cazul placării fațadelor ventilate cu rosturi 

mai late, prin care poate pătrunde o cantitate mai mare de apă 

meteorică și care duc la realizarea unor izolații mai puternice, vă 
Toate panourile de mai sus sunt complet incombustibile, respectând recomandăm să utilizați panourile de izolație NaturBoard 
cel mai înalt grad de protecție la incendiu Euroclasa A1. Aceste VENTACOUSTO sau MPN PLUS 037 fără caseraj. Acestea trebuie 
panouri au un puternic caracter hidrofug, fiind hidrofobizate cu o combinate cu o folie neagră suplimentară impermeabilă, 
soluție hidrofugă, pentru a rezista ocazional la precipitații. permeabilă la vapori, foarte rezistentă la raze UV, Knauf Insulation 
Conductivitatea termică declarată a plăcilor este de 0,037 W/mK, Homeseal LDS 0,02 UV, care nu interferează cu aspectul estetic 
iar plăcile TP 435 B au o conductivitate de 0,034 W/mK. Ele sunt exterior al fațadei.
stabile dimensional (nu se contractă și nu se dilată termic), sunt Stratul de ventilație pentru acest tip de fațadă ajută la reducerea 
rezistente la îmbătrânire și pot fi reciclate. Structura din fibre umidității, ventilarea vaporilor de apă, prevenirea supraîncălzirii pe 
minerale a plăcilor oferă o excelentă permeabilitate la vapori (μ ≈ timp de vară și la obținerea unei izolări fonice mai bune. Teoretic, 
1) a izolației și rezistență la fluxul de aer AFr 5 sau 10. Panourile TP pentru o ventilație funcțională, elementele de placare a fațadei sunt 

poziționate la cel puțin 20 mm distanță față de izolație. În mod 435 B și NaturBoard VENTACOUSTO sunt acoperite din fabrică cu 
normal, în practică, stratul de aer are lățimea de 5 cm. un strat de material textil negru, din fibră de sticlă, pentru a 
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FAȚADE VENTILATE 

Procedura de instalare a izolaţiei:

Înainte de începerea operațiunilor, este necesar să se verifice izolație, respectiv circulația aerului între zidul de susținere și 

calitatea și uniformitatea substratului și să se efectueze toate stratul de izolație, substratul trebuie să fie îndreptat în mod 

lucrările pregătitoare. Pentru a preveni cutarea stratului de corespunzător.

Plăcile de izolație trebuie să fie fixate mecanic, nu lipite, pe peretele respectiv de 50 mm, în cazul ancorării în beton agregat ușor, 

care susține greutatea, cu elemente de fixare dedicate fațadei, cum respectiv beton aerat. În cazul în care fațada a fost deja acoperită 

ar fi șurubul de ancorare Knauf Insulation STR U 2G. Numărul și cu un strat de gips, lungimea ancorelor trebuie să fie mărită cu o 

dispunerea diblurilor de ancorare depinde de înălțimea și valoarea corespunzătoare grosimii acestui strat. Lungimea ancorei 

localizarea construcției, de capacitatea substratului, de tipul și de și ancorarea trebuie selectată și executată conform instrucțiunilor 

grosimea plăcilor de izolație și de sistemul de substructură pentru oferite de producătorului de ancore. Ancorele sunt, de obicei, 

acoperirea finală a fațadei. În mod normal, sunt suficiente 2-5 poziționate în apropierea colțurilor – la aproximativ 10 - 15 cm în 

șuruburi de ancorare pe placă sau 4 până la 8 dibluri per m2 de diagonală din fiecare colț al plăcii izolatoare către interior (la un 

fațadă, ținând cont de cantitatea prescrisă de proiect. Standardul număr de 4 ancore pe placă) sau la stânga și la dreapta de linia de 

german din 18516-1 necesită, în medie, 5 dibluri pe m2 de fațadă. mijloc a plăcii (la un număr de 2 ancore pe placă). În  cazul 

Se recomandă șuruburi de ancorare cu cui metalic galvanizat. montării a 3 ancore pe placă, acestea pot fi dispuse pe colțurile 

Adâncimea efectivă de ancorare a diblurilor STR U 2G este de 30 plăcilor (este obligatorie utilizarea ancorelor STR U 2G cu rozete 

mm la ancorarea în beton, cărămidă plină și blocuri modulare, suplimentare de 90 mm) + în mijlocul panoului.

Panourile de izolație sunt aplicate pe perete, în contact unul cu Aceste bucăți pot fi montate doar pe suprafețe drepte, niciodată la 

celălalt, fără a lăsa spații intermediare. marginea clădirii sau în colțurile golurilor. În cazul în care 

În zona de captare a apei (cel puțin 30 cm deasupra nivelului substructura stratului selectat de căptușire a fațadei permite acest 

solului), pentru izolație termică se utilizează plăci de polistiren lucru, la colțurile clădirii, panourile de izolare sunt plasate 

extrudat (XPS), iar plăcile de vată minerală se montează deasupra alternativ, în modul prezentat în schiță:

lor. În cele mai multe cazuri, panourile sunt orientate orizontal, 

astfel încât partea mai lungă a plăcii este plasată pe orizontală, 

dar acest lucru nu este obligatoriu. În cazul în care sistemul de 

caseraj a fațadei permite acest lucru, plăcile de izolație trebuie să 

fie plasate decalate cu o jumătate de lungime una față de cealaltă 

(sau cu un decalaj de cel puțin 1/3 din lungime).

Plăcile de izolație din vată bazaltică pot fi tăiate cu ușurință cu un 

cuțit mai lung, cu o lamă zimțată, în timp ce plăcile izolatoare din 

vată de sticlă cu o lamă netedă. Marginile tăiate (de exemplu, pe 

colțurile clădirii) nu trebuie să fie protejate în mod specific, 

conform standardului DIN 18516-1. De regulă, se montează plăci 

întregi. Bucăți mai mici de material izolant pot fi inserate 

individual, dar aceste bucăți trebuie să fie de cel puțin 15 cm. 

Avertisment: în timpul executării lucrărilor izolația trebuie să fie 

protejată în mod corespunzător împotriva umezelii excesive 

cauzate de precipitații cu ajutorul unor cortine și folii de construcții 

corespunzătoare.
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4.1. Executați o gaură cu diametrul ɸ8 mm 

în peretele de susținere. Gaura 

trebuie să fie de cel puțin 20 mm mai 

adâncă decât lungimea ancorei. 

Acest lucru este necesar la montarea 

elementului de fixare, astfel încât 

praful rămas în gaură să poate fi 

împins înainte.

4.2. Introduceți diblul Knauf Insulation STR 

U 2G în gaura curățată. Așezați 

capul de plastic al diblului pe placa 

de izolație.

4.3. Introduceți șurubul în diblul de plastic 

prin înșurubare cu o cheie 

corespunzătoare. Înșurubați șurubul 

până când partea de capăt a cheii 

ajunge la nivelul izolației. Șurubul nu 

trebuie să intre în izolație.

4.4. Sigilați gaura cu capacul șurubului de 

fixare.
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Avantajul ancorei filetate STR U 2G față de sistemele convenționale (NaturBoard VENTACOUSTO GVB și TP 435 B), elementul de 

de fixare prin batere, este acela că, în cazul utilizării unor rozete fixare din plastic Knauf Insulation STR U 2G este utilizat în 

mai moi (utilizate în principal în scopul de a fixa plăcile de izolație combinație cu rozeta Knauf Insulation VT90 ceea ce crește 

pe fațadele ventilate), acestea nu vor putea să pătrundă prea suprafața de fixare a ancorei, fără a deteriora stratul de sticlă. 

adânc în placa de izolație, și prin aceasta să deterioreze stratul de Placa funcționează ca un arc, tensionând stratul de sticlă în mod 

sticlă și placa de izolație.  egal pe o suprafață mare în jurul rozetei, împiedicând ruperea și 

În cazul izolației cu un strat de material textil din fibra de sticla cutarea stratului de sticlă.

PLINTĂ

PLINTĂ

PLINTĂ

PLINTĂ

PLINTĂ

2 elemente de fixare/ placă sau 
23-4 elemente/m  de fațadă

4 elemente de fixare/ placă sau 
26 elemente/m  de fațadă

3 elemente de fixare/ placă sau 
25 elemente/m  de fațadă

5 elemente de fixare/ placă sau 
28 elemente/m  de fațadă

3 elemente de fixare/ placă sau 
25 elemente/m  de fațadă - în formă de W

Variante posibile ale dispunerii elementelor de fixare pe fațadă a plăcilor Knauf Insulation Naturboard 
2VENTACOUSTO (GVB), MPN Plus 037, TP 435 B (valoarea specificată pentru numărul de ancore buc./m  se 

aplică pentru plăci cu formatul de 1000 x 600 mm):  

Aplicarea plăcilor de izolaţie în două straturi

Pentru a atinge o grosime a izolației mai mare de 16 cm, plăcile de de substrat, ținând cont de lungimea, numărul și dispunerea 

izolație trebuie montate în două straturi. În acest caz, în faza de corespunzătoare a ancorelor, așa cum este indicat în modul de 

instalare, primul strat de plăci izolante este ancorat cu 1-2 ancore pe aplicare a plăcilor într-un singur strat.

placă pentru sarcină proprie și stabilizare. Al doilea strat de plăci de 

izolație este plasat cu un decalaj de cel puțin 25 cm atât pe direcție În cazul în care plăcile de izolație sunt așezate pe o substructură 

orizontală, cât și pe direcție verticală față de marginile plăcilor liniară orientată orizontal, se poate utiliza o cantitate mai mică de 

primului strat. Al doilea strat este fixat prin cele două straturi de plăci elemente de fixare. 



Utilizarea foliei de protecţie: 

Pe panourile de izolație NaturBoard VENTACOUSTO sau MPN acoperirea golurilor foliei se realizează cu o bandă adezivă 

Plus 037, se instalează o folie impermeabilă și etanșă, de exemplu specială pentru utilizare la exterior pentru care vă recomandăm 

Knauf Insulation Homeseal LDS 0,02 sau cea de culoare sistemul de benzi adezive Knauf Insulation Homeseal LDS 

neagră, Knauf Insulation Homeseal LDS 0,02 UV, cu rezistență Solifit. Folia neagră Knauf Insulation Homeseal LDS 0,02 
ridicată la razele UV care protejează compoziția fațadei ventilate UV se aplică peste pliuri și peste goluri, de exemplu, cu ajutorul 
de precipitații, vânt și particule minuscule. Pliurile foliei benzii adezive Knauf Insulation Homeseal LDS UV. Folia poate fi 
(aproximativ 10 cm în lățime) trebuie lipite bine, folia trebuie de fixată pe substructura stratului de izolație a fațadei, fie prin 
asemenea lipită de celelalte suprafețe, iar zonele de întrerupere a intermediul unei benzi dublu adezive Knauf Insulation 
foliei (traversele fațadei de finisare, instalațiile, etc.) trebuie să fie și Homeseal LDS Solifit 2, fie prin intermediul unor dibluri de 
ele etanșate. Contactul dintre aceasta folie si alte suprafețe sau fațadă din plastic (de exemplu, Knauf Insulation STR U 2G).
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Finisarea faţadei:

În funcție de sistemul ales pentru fațada ventilată, este posibilă utilizarea unor sisteme diferite de finisare a fațadelor. 

Vă recomandăm, de exemplu, plăcile de acoperire a 

fațadelor din fibro-ciment Knauf Aquapanel 

Outdoor, care se fixează de substructură cu ajutorul 

diblurilor. Rosturile plăcilor Aquapanel sunt apoi tencuite, 

peste care se lipește o plasă și se aplică stratul de 

finisare. Mai multe informații în broșura Knauf Aquapanel 

sisteme utilizate la exterior.

Una dintre opțiuni este utilizarea panourilor minerale de 

finisare impregnate cu fibre de lemn, Knauf Heraklith 

C Facade, de o grosime de 25 mm și dimensiunea de 

2000 x 600 mm, care pot fi fixate de substructură prin 

intermediul diblurilor auto-filetante. Panourile Heraklith C 

se disting prin absorbție excelentă a sunetului și 

permeabilitate la vapori, durabilitate și rezistență 

mecanică superficială. Ele pot fi ulterior vopsite prin 

pulverizare, respectiv pot fi prelucrate cu ajutorul unui 

fierăstrău circular sau pendular.

FAȚADE CU PEREȚI (DUBLI, „SANDWICH”) 

În cazul fațadelor cu pereți, denumite și pereți sandwich sau perete cărămizile exterioare ale fațadei cu peretele portant interior.

exterior dublu cu material de izolație în mijloc, pe lângă peretele Printre peretele exterior al fațadei si izolația termică există, de 

portant interior, se montează și panourile termoizolatoare, precum obicei, un strat de aer de o grosime de câțiva centimetri pentru 

și peretele exterior al fațadei. Pentru fixarea straturilor, se utilizează ventilație. Acest lucru nu este obligatoriu, depinzând de toate 

ancore dedicate care fixează izolația, conectând în același timp componentele peretelui exterior.

1. Stratul de aer contribuie activ la echilibrul umidității întregii structuri și previne supra-

încălzirea fațadei.

2. Izolație termică. În această compoziție este recomandat să se utilizeze o izolație termică 

permeabilă la vapori, rezistentă la apă, stabilă dimensional și rezistentă mecanic. 

Aceste caracteristici corespund perfect plăcilor de vată minerală Knauf Insulation. În 

plus, prin faptul că sunt complet incombustibile și opun o rezistență ridicată la circulația 

aerului, oferă siguranță ridicată la incendiu și izolare fonică.

3. Element de ancorare cu distanțier din plastic. Panoul distanțier determină spațiul stratului 

de aer de ventilație și menține izolația în poziția dorită.



Procedura de instalare a izolaţiei:

Înainte de începerea operațiunilor, este necesar să se verifice izolație, respectiv circulația aerului între zidul de susținere și 

calitatea și uniformitatea substratului și să se efectueze toate stratul de izolație, substratul trebuie să fie îndreptat în mod 

lucrările pregătitoare. Pentru a preveni cutarea stratului de corespunzător.

Panourile de izolație sunt aplicate pe perete, în contact unul cu inserate individual, dar aceste bucăți trebuie să fie de cel puțin 

celălalt, fără a lăsa spații intermediare. 15 cm. Aceste bucăți pot fi montate doar pe suprafețe drepte, 

În zona de captare a apei (cel puțin 30 cm deasupra nivelului niciodată la marginea clădirii sau în colțurile golurilor. La 

solului), pentru izolație termică se utilizează plăci de polistiren colțurile clădirii plăcile de izolație sunt montate alternativ, așa 

extrudat (XPS), iar plăcile de vată minerală se montează cum este prezentat în schiță:

deasupra lor. Pentru fațadele cu pereți, cel mai adesea se 

recomandă utilizarea plăcilor de vată minerală bazaltică 

NaturBoard VENTACOUSTO, precum și utilizarea plăcilor MPN 

PLUS 037 și TP 435 B.

Aceste plăci de izolație enumerate sunt impermeabile, ceea ce le 

face rezistente la absorbția umezelii cauzate de ceață, plăcile 

absorbind o cantitate mică de apă din precipitații.

Plăcile de izolație din vată bazaltică pot fi tăiate cu ușurință cu 

un cuțit mai lung, cu o lamă zimțată, în timp ce plăcile izolatoare 

din vată de sticlă cu o lamă netedă. Marginile tăiate (de 

exemplu, pe colțurile clădirii) nu trebuie să fie protejate în mod 

specific, conform standardului DIN 18516-1. De regulă, se 

montează plăci întregi. Bucăți mai mici de material izolant pot fi 
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Plăcile de izolație trebuie să fie fixate mecanic pe peretele (beton, cărămidă), de exemplu: Ø 8 mm. Apoi se introduce diblul 

portant și nu se fixează prin intermediul ancorelor dedicate din plastic al ancorelor în gaură, respectiv ancora de sârmă de 

pentru fațadă. Numărul și dispunerea ancorele de fațadă depind oțel cu o lungime corespunzătoare. În mod normal, rozeta de 

de înălțimea și localizarea clădirii, de capacitatea substratului, plastic trebuie să se așeze pe suprafața plăcii de izolație pe 

de tipul materialul, de grosimea plăcilor de izolație și de care o fixează. În acest sens, asigurați-vă că diblul nu intră prea 

grosimea peretelui fațadei. Pentru selectarea elementelor de adânc în gaură. Peretele exterior trebuie realizat în așa fel încât 

fixare se urmează întotdeauna indicațiile producătorului. Prin ancorele pentru fațadă să fie introduse în rosturile diferitelor 

panoul de izolație se prelucrează găuri în peretele portant tipuri de zidării. 
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Avertisment: în timpul executării lucrărilor izolația trebuie să fie 

protejată în mod corespunzător împotriva umezelii excesive 

cauzate de precipitații cu ajutorul unor cortine și folii de construcții 

corespunzătoare.
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