


2

ONDUTERM TOP 5+
Termoizolație la acoperiș cu dublă performanță
FOLIE DE SUB ACOPERIȘ CU UN GRAD ÎNALT DE PERMEABILITATE LA VAPORI + 
TERMOIZOLAȚIE REFLECTORIZANTĂ MULTISTRAT

Oferă acoperișului tău ce-i mai bun !
ONDUTERM TOP 5+

randament termic

permeabilitate la vapori

ventilație corespunzătoare

protecție împotriva infiltrării apei

rezistență la vânt

Barieră de protecție pentru zăpadă, ploaie, praf, nisip și polen

• Îmbunătățește randamentul termic al casei
• Asigură o ventilație corespunzătoare a acoperișului locuinței
• Permeabilitate ridicată la vapori:  previne condensul
• Împiedică  infiltrarea apei de ploaie
• Sporește rezistența la vânt a materialelor acoperișului

Mai multe 
straturi de protecție
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ONDUTERM TOP 5+
Termoizolație la acoperiș cu multiple avantaje 
Structura multistrat a ONDUTERM TOP 5+  protejează și izolează casa de agenți externi, 
permițând în același timp structurii acoperișului să respire

De 2 x mai rapid de instalat:
Folie de sub acoperiș + termoizolație

De 2 x mai eficient:
• Stratul de folie reflectorizantă de la partea superioară 

reflectă căldura în timpul verii și stratul de folie  
reflectorizantă de la partea inferioară limitează 

pierderile de căldură în timpul iernii.
• Două straturi intermediare de vată  

pentru izolație suplimentară.

Suport pentru acoperiș PV  
Standarde CE

De 2 x mai rezistent: 
• Rezistență la întindere și rupere: R2 (EN 13859-1).
• Rezistență la penetrarea apei: W1.

5 straturi PENTRU SOLUȚII MULTIPLE:
•  2 straturi folie metalizată armată, cu micro-perforații, 

cu rol de reflexie.
• 2 straturi de izolație permeabile la aer.
•  1 strat membrană rezistentă la apă, cu un grad înalt  

de permeabilitate la vapori.

Caracteristici fizice:
• Rezistent la putrezire și hipoalergenic
• Permeabilitate la vapori: Sd 0.072m 
• Rezistență la penetrarea apei: W1  
   (200 mm coloana de apă)
• Rezistență la întindere și rupere: R2

Caracteristici tehnice:
• Grosime: 5 mm
• Greutate / m2: 0311 g/m2

• Suprafață / rulou: 30m2 (19,60m x 1,54m)
• Greutate / rulou: 9,3 kg
• Diametrul ruloului:  25 cm

Membrană permeabilă 
la vapori (PV)

Vată din poliester

Folie metalizată armată 
și micro-perforată

Model protejat prin Patent Nr. 08/02942

EN 13859-1    EN 13859-2
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ONDUTERM TOP 5+
Ușor de instalat 

În anumite țări, standardele generale de punere în operă  cer ca partea inferioară a materialelor din 
care este confecționat acoperișul și suportul acestora, să fie ventilate. Numai termoizolația cu  
permeabilitate ridicată la vapori elimină riscul formării condensului la astereală. 
Având o greutate mai mică decât izolațiile bituminoase, termoizolația ONDUTERM TOP 5+ este mai 
ușor de manevrat de către montatori.

Trei opțiuni de instalare:
A - pe căpriori sau șipci
B - pe scânduri sau panouri de acoperiș
C - deasupra izolațiilor neventilate

Direcția de așezare  
și fixarea
Derulați fiecare rulou paralel cu 
coama acoperișului. Asigurați o 
suprapunere longitudinală de 10 cm 
termoizolației în cazul acoperișurilor 
cu o pantă de peste 30 grade (20 cm 
în cazul acoperișurilor cu o pantă de 
sub 30 grade) și o suprapunere de 
20 cm pe  coamă.

La imbinări folosiți bandă adezivă  
ONDUTERM. 

A B C
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ONDUTERM PREMIUM
Cu ONDUTERM câștigați eficacitate pentru izolații
PRIMA TERMOIZOLAŢIE  REFLECTORIZANTĂ  MULTISTRAT CONFORM RT 2005

CSTB 
R = 2,9
(CU 2 STRATURI  

DE AER)
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Termoizolație 
reflectorizantă multistrat 

care satisface RT 2005

1

AGREMENT TEHNIC EUROPEAN CSTB Nr. AE09056

Avantajele unei termoizolații reflectorizante
• Performanță de izolare garantată în timp.
• Izolează împotriva frigului și protejază împotriva căldurii.
• Foarte ușor de aplicat fără a cauza iritații.
• Impermeabilă la vapori. *
• Rezistentă la penetrarea aerului și a apei W1.
• Rezistentă la umiditate

Caracteristici tehnice

• Dimensiuni/rulou: 6,60 m x 1,53 m
• Suprafața/rulou: 10 m2

• Greutate/rulou: +/- 9,4 kg

• Greutate/m2: +/- 0,944 kg
• Grosime: +/- 70 mm

PENTRU  A FI MEREU ÎN FRUNTE

   *) Produsele sunt asamblate prin sudură cu ultrasunete (procedeu brevetat)
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ONDUTERM PREMIUM
Termoizolație de nouă generație, de înaltă performanță

Se aplică simplu și rapid
•  Pentru lucrări noi sau renovări, ONDUTERM PREMIUM  

se adaptează tuturor tipurilor de construcții.

•  Foarte ușor de manipulat și de aplicat, asigură  
o înaltă productivitate pe șantiere.

Sfaturi pentru montaj
•  Suprapunere de minim 50 mm.
• La îmbinări folosiți bandă adezivă ONDUTERM.
•  Respectați normele tehnice în vigoare pentru montarea termoizolațiilor.

Mai eficace decât un izolant tradițional, ONDUTERM PREMIUM izolează perfect spațiile și 
locuințele datorită unei acțiuni simultane asupra conducției, convecției și radiației termice.

NOU

Suplimentar cu o altă izolație

La acoperiș sub căpriori

învelitoare

baghete/șipci

baghete/șipci

căpriori

grindă

pană  (comprimă izolația pentru asigurarea 
unei perfecte etanșeități a aerului)

perete din gips-carton

lamă de prindere de osatură metalică

osatură metalică

strat de aer neventilat

grindă intermediară

învelitoare

izolant

izolant

pană
aerisire

Pe perete perete

baghete/șipci

finisaj (lemn,  
lambriu sau altele)

izolant

strat de aer neventilat

(perete din gips-carton: osatură metalică)
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ONDUTERM PREMIUM
O excelentă performanță termică
ONDUTERM PREMIUM este o termoizolație de ultimă generație  
care răspunde perfect exigențelor RT 2005.

Fabricat în Franța, într-o uzină utilată cu echipamente de înaltă  
tehnologie, ONDUTERM PREMIUM se impune ca o soluție durabilă de 
construcție datorită economiei de energie obținute.

ONDUTERM PREMIUM: O SOLUȚIE  DURABILĂ DATORITĂ ECONOMIEI  
DE ENERGIE OBȚINUTE

O victorie pentru economisirea energiei

Datorită calității de reflexie și a structurii multistrat, termoizolația  
ONDUTERM PREMIUM garantează o economie considerabilă de  
energie termică, contribuind astfel la protecția mediului.

Termoizolaţia Onduterm Premium  
este alcătuită din 17 straturi 
2 straturi folie metalizată, ranforsată, de poliester
8 straturi de vată de poliester
7 straturi folie metalizată de poliester 

Asociat cu un alt izolant, izolează acoperișul în conformitate cu exigențele RT 2005

CSTB 
R = 2,9
(CU 2 STRATURI  

DE AER)




