
Informaţii tehnice şi instrucţiuni pentru folosirea corectă a
materialelor izolatoare URSA GLASSWOOL   

Izolarea pereţilor de compartimentare

Insulation for a better tomorrow



02 • Noua URSA

 Certificat CE

Reprezentanţă - birou vanzări
Sediu

Fabrică de vată de sticlă (GW)
Fabrică  XPS

URSA GLASSWOOL®

Materiale izolante, pentru protec ie 
termic , conducând la economie 
de energie în cl diri

ţ
ă

ă   

URSA. 
O nouă forţă în materie de termoizolaţii în Europa.

În URSA, unul dintre cei mai mari producători de materiale termoizolante din Europa, găsiţi întotdeauna 
un partener dinamic, de a cărui vastă experienţă puteţi profita din plin, în toate zonele climatice. 

ă
ţ ţă ţ ă

ă ţ experienţa şi cunoştinţele ă ş ăş ă
ţ ă ă oferindu-vă consiliere şi ce e mai bun în 

materie de inovaţii şi asigurând o interacţiune ă ş ă ţ
ă ă ă ă ă ă ţ

ă ţ

Dispunem de un sistem termoizolant unic, în cadrul c ruia componentele armonizate perfect conduc la 
cele mai bune solu ii, precum si o competen  de produc ie, prin care se asigur  un grad ridicat si constant 
de calitate.

L sa i  a 2.050 de specialisti cu o înalt  calificare, care î i desf oar  activitatea în 
13 centre de produc ie, s  lucreze în avantajul dumneavoastr , 

 armonioas  i abordarea original  a serviciilor oferite clien ilor.
URSA ofer  dou  game de produse, îmbinate într-o varietate de sortimente care v  ajut  s  g si i 
întotdeauna cea mai bun  solu ie.

URSA XPS®

Spum  dur  de polistiren extrudat 
pentru aplicare în exterior, rezistent  la 
presiuni ridicate

ă ă
ă

Toate produsele URSA GLASSWOOL din acest catalog îndeplinesc cerinţele mandatului M/103 stabilit 
prin directiva EU privind produsele pentru construcţii (89/106/EEC) şi sunt în conformitate cu cerinţele 
menţionate în anexele ZA standardului SR EN 13162/2003 – produse termoizolante pentru construcţii -   
articole din vată minerală (MW).

Stabilirea conformităţii se face conform sistemului1 pentru caracteristicile legate de comportamentul la 
foc (ZA.2.2).
Stabilirea conformităţii se face conform sistemului 3 pentru toate celelalte caracteristici (ZA.2.1).
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 Izolaţii pentru construcţii cu montaj uscat  

Protecţia împotriva zgomotului 

Rezistenţa la foc a pereţilor despărţitori cu montaj uscat 

4

9

  6 - 8

Motivele ce recomandă folosirea izolaţiei cu vata de sticlă URSA Glasswool la pereţii de compartimentare cu montare uscată :

   elasticitatea reversibilă a fibrelor izolaţiei URSA permite o comprimare de1:5, ceea ce înseamnă un volum mai mic de transportat şi depozitat.

   dimensiuni modulare, montare simplă, deşeuri minime,

   proprietăţi excelente de izolare termică şi fonică,

   izolaţia URSA este un material anorganic şi necombustibil (clasa A1), corespunzător pentru executarea construcţiilor declarate cu rezistenţă la foc.  

URSA GLASSWOOL. 

Certificări de rezistentă la foc si izolare acustica  5



URSA TWF  FONO
Saltea uºoarã din vatã de sticlã, autoportantã, comprimatã cu pânã 1:5.

MW - EN 13162 - T2 - DS(T+) - MU1 - AFr5

Caracteristici:

-conductivitatea  termicã conform SR EN 13162  ? D = 0,040 W/mk

-clasa de reacþie la foc A1 conform SR EN 13501-1

-rezistenþa la circulaþia aerului r>5kPa s/m2

50

50

75

75

* 100

100

2 x 600

2 x 625

2 x 600

2 x 625

2 x 600

2 x 625

14000

14000

9000

9000

7000

7000

16,80

17,50

10,80

11,25

8,40

8,75

403,20

420,00

259,20

270,00

201,00

210,00

1,25

1,25

1,85

1,85

2,50

2,50

l

Grosimea
mm

Lãþimea
mm

Lungimea
mm

Cantitatea
2m /pachet

Cantitatea Rezist.termicã RD

m K/W22m /palet

* Livrare la comandã

Domeniu de folosire: 

Izolarea termicã ºi fonicã a pereþilor de compartimentare pe structuri uºoare, mai ales în 

sistemele cu structurã metalicã si plãci de gips-carton. Diferite tipuri de pereþi de compar-

timentare din plãci de gips-carton au fost testate pentru izolarea fonicã ºi rezistenþa la foc, 

acesta având valori de 30, 60 sau 90 minute în funcþie de compoziþia structurii.

04 • Izolaþii pentru pereþi pe structuri uºoare, cu montare uscatã

URSA TWP 1 (denumirea veche:VL)
Plãci izolante uºoare din vatã de sticlã.

MW - EN 13162 - T3 - DS(T+) - MU1 - AFr5

Domeniu de folosire: 

Izolarea termicã ºi fonicã a structurilor cu montaj uscat,  mai ales pentru plafoane 

suspendate.

Caracteristici:

-conductivitatea  termicã conform SR EN 13162  ? D = 0,040 W/mk

-clasa de reacþie la foc A1 conform SR EN 13501-1

-rezistenþa la circulaþia aerului r>5kPa s/m2

l

50 1,25

60 1,50

100 2,50

600

600

600

1250

1250

1250

9,00

7,50

4,50

180,00

150,00

90,00

Grosimea
mm

Lãþimea
mm

Lungimea
mm

Cantitatea
2m /pachet

Cantitatea Rezist.termicã RD

m K/W22m /palet
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Certificat de rezistenþã la foc pentru 
sisteme de pereþi de compartimentare
izolati cu TWF FONO

50 mm

75 mm

100 mm

Grosimea izolaþiei

/

45 dB

46 dB

47 dB

49 dB*

52 dB

Clasificare in conformitate cu standardul 
EN 13501-2:2003: EI 90 (90 de minute rezistenþã la foc) 
cu sistemul pentru pereþi de compartimentare W 112 
(cu plãci de gips carton rezistente la foc – tip DF)

Proprietãþile de izolare acusticã ale pereþilor de
compartimentare testaþi:

*certificat de rezistenþã la foc EI 90 pentru acel sistem

Certificate de atestare a sistemului de 
izolare acusticã la peretii de comparti-
mentare izolaþi cu TWF FONO

tipul peretelui de
compartimentare
W 111

tipul peretelui de
compartimentare
W 112



06 • Protecţia împotriva zgomotului

Protecţia împotriva zgomotului creează un ambient plăcut
Pentru un mediu ambiant plăcut şi de calitate în clădirile în care locuim şi muncim, în afară de izolaţia termică 
este foarte importantă şi izolaţia fonică. Din punct de vedere acustic clădirile trebuiesc proiectate şi construite 
conform „Normativului privind protecţia la zgomot”. Acesta stabileşte că zgomotul la care sunt expuşi locatarii 
unei clădiri, sau persoanele din apropierea acesteia, trebuie să fie menţinut la un nivel care să nu le afecteze 
sănătatea şi să le asigure condiţii corespunzătoare de lucru şi odihnă. Mai jos sunt prezentate ilustrativ nivelele 
de intensitate a diferitelor surse de zgomot, exprimate în decibeli (dB). Scala de măsurare în decibeli este 
logaritmică şi de aceea o îmbunătăţire a izolaţiei cu 10 dB înseamnă reducerea zgomotului cu jumătate, adică 
un zgomot de 50 de dB este înregistrat ca fiind de două ori mai puternic decât unul de 40 de dB. De exemplu, 
dacă peretele despărţitor reduce sursa de zgomot de 80 de dB la valoarea de 30 de dB pe partea opusă a 
peretelui spunem despre izolaţia acustică a peretelui că este de Rw=50 dB. Izolaţia acustică se poate îmbunătăţi 
eficient prin utilizarea izolaţiilor URSA TWF FONO sau TWP1 (VL) în pereţii despărţitori cu montare 
uscată.

30 40 50 70 80 90 110100 120
 foşnetul
 frunzelor

zgomotele
din casă

conversatie
zgomotul

străzii 
zgomotul din

discotecă 
compresor zgomotul

avioanelor

Produsele din vată de sticlă URSA pentru pereţii despărţitori cu montare uscată sunt adaptate la dimensiunile 
sistemelor uzuale. În programul de fabricaţie sunt incluse produse cu lăţimea de 600 si 625 mm. De asemenea, 
sunt disponibile produse sub formă de rolă, URSA TWF FONO şi plăci URSA TWP1 (VL). Atât unele cât si
celelalte asigură o autoportanţă corespunzătoare astfel încât, de-a lungul anilor, izolaţia nu se tasează în 
interiorul peretelui. La realizarea peretelui se va monta mai întâi structura de susţinere, de regulă din profile
de tabla zincată. Peste aceasta, pe una dintre părţi se montează placa/plăcile de gips-carton. În continuare 
este montată izolaţia, operaţiune care, datorită lăţimii modulare, este extrem de rapidă. La sfârşit se montează 
eventualele instalaţii şi placa/plăcile de gips-carton de pe cealaltă parte a peretelui. Obţinerea caracteristicilor 
tehnice proiectate ale pereţilor despărţitori cu montare uscată depinde în mare măsură de calitatea montajului. 
Montajul influenţează în special obţinerea izolaţiei acustice, precum şi rezistenţa la foc sau izolaţia termică, 
dacă e cazul. Este foarte importantă umplerea exactă a spaţiului dintre profile cu izolaţie termică şi executarea 
corespunzătoare a detaliilor specifice.

Obţinerea nivelului declarat de absorbţie a zgomotului depinde mult de execuţia corectă a detaliilor:

Racordarea corecă şi incorectă a peretelui
la pardoseala cu şapă flotantă

Racordarea corectă şi incorectă
 a peretelui la tavanul fals  

Importanţa execuţiei corecte:

dB

Valori ale intensităţii sunetului, în funcţie de sursă

Modul de montare
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Tab. 1:

2

Principiul amortizării 
sunetului în pereţii cu 
montare uscată: 
masă-resort-masă

Grosimea 
totală (cm)

Masa pe unitate 
de suprafaţa

m (kg/m )

Izolaţia fonică
estimată
Rw (dB)

tipul construcţiei

PC 011*, TWF1, FDP1 8 cm

Perete din cărămidă, tencuit

PC 012*, TWF1, FDP1 8 cm

PC 022*, TWF1, FDP1 8 cm

Perete din cărămidă, tencuit

Perete din beton

Perete din beton

Perete din beton

12,5

24

15

15

34

22

25,5

50

25

360

360

49

496

528

50

1200

51

51

51

56

55

56

65

65

2

Tab.2: Realizarea izolaţiei fonice pentru câteva tipuri de  pereţi despărţitori

Izol.fonică a pereţilor desp. cu montare uscata R’w
Profile conf.DIN

18182-1
URSA FONO
sau FDP 1 Conf. DIN 4109

Datele producător 
de gips-carton Măsurători URSA

Perete
despărţitor

CW 50/75
CW 75

CW 100

CW 50

CW 100

CW 50
CW 50
CW 75
CW 75
CW 75

CW 100

40 mm
50 mm
60 mm

80 mm

40 mm

50 mm 
50 mm

40 mm
60 mm

80 mm

75 mm 

45

48
51

50

52
51

56

40 - 46

41 - 52
42 - 53

47 - 54

48 - 57
49 - 57

50 - 58

47

50

52
53

57

1

1

2

2

2

PC 011

PC 012

CW 50+50
CW 50+50
CW 75+75
CW 75+75

CW 100+100

40 mm

2 x 50 mm 
2 x 60 mm 
2 x 80 mm 

2 x 80 mm

61

65

57 - 62

58 - 66

58 - 65

622

65
2

1) măsurători conf. DIN 52210
2) măsurători conf SIST EN ISO 140-3 şi SIST EN ISO 717-1

În sistemele speciale de pereţi de compartimenatre cu montare uscată, prin utilizarea vatei de sticlă 
URSA Glasswool se pot obţine izolări de 75 dB şi chiar mai mari. Pentru informaţii mai detaliate contactaţi 
producătorii de ghips-carton sau serviciul tehnic URSA.

PC 022

Utilizarea produselor URSA pentru izolarea acustică contribuie esenţial la îmbu-
nătăţirea izolaţiei fonice, şi creşte nesemnificativ masa totală a peretelui de 
compartimentare. Pereţii despărţitori cu montare uscată funcţionează pe prin-
cipiul: masă-resort-masă. Putem explica acest principiu în cazul unui perete 
de compartimentare pe structură metalică, placat pe ambele părţi cu plăci de 
gips-carton şi izolaţie fonică din vată de sticlă URSA în interior. Undele sonore 
determină vibraţia plăcilor de gips-carton. Acestea, datorita masei, amortize-
ază parţial vibraţiile, restul fiind transmis izolaţiei fonice. Izolaţia fonică atenue-
ază undele pe principiul resortului, astfel incât numai o parte minimă va fi 
transmisă plăcii de pe partea opusă şi mai departe în spaţiul vecin. Astfel se 
obţine o izolare acustică identică sau superioară faţă de cea a pereţilor despăr-
ţitori masivi care sunt de până la 10 ori mai grei. Cea mai bună eficienţă a izo-
lării fonice o obţinem atunci când spaţiul interior dintre plăcile de gips-carton este umplut complet cu vată de sticlă. 

Materialul pentru izolarea fonică trebuie să aibă valoarea rezistenţei liniare la fluxul de aer  r ≥ 5kPa.s/m .

În tabelul de mai jos sunt prezentate nivelurile estimate ale izolaţiei fonice pentru câteva tipuri de pereţi de
compartimentare cu montare uscată, în comparaţie cu pereţii despărţitori clasici  masivi, conform DIN 4109.

=

*/ PC - Pe
           d

Pereţi despărţitori cu montare uscată – 
masă redusă, izolaţie fonică ridicată

perete despărţitor 
uşor Rw = 51dB

construcţie masivă
Rw = 51 dB
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Tab. 3:

 

Tab. 4:
5

0
0

>_

60 mm>_

Izolaţia fonică a peretilor masivi depinde de masa lor superficială şi este mult mai redusă decât la pereţii de 
grosime egală dar pe structuri uşoare. Se poate îmbunătăţi cu placări din gips-carton sau lambriu de lemn 
umplute la interior cu vată de sticlă URSA TWF FONO sau URSA TWP1 (VL). Îmbunătăţirea izolaţiei fonice 
depinde în primul rând de masa pe unitate de suprafaţă a straturilor suplimentare, deviaţia de la peretele de 
bază şi de modul de fixare a stratului izolator.

Adeseori apare necesitatea de a îmbunătăţi ulterior izolarea fonică a pereţilor din beton masiv sau din cără-
midă existenţi. Să considerăm cazul în care în bloc, sau în casă, aveţi între dumneavoastră şi vecin un perete 
de cărămidă de numai 15 cm grosime, care are o izolaţie acustică de numai R  = 45 dB. Ce se poate face în 
acest caz? Mult! Izolarea fonică se poate imbunătăţii cu mai mult de 10 dB într-un mod simplu, cu ajutorul 
sistemelor cu montare uscată. Se pot utiliza datele din tabelele 3 şi 4 pentru valori orientative ale izolaţiilor 
acustice ale pereţilor masivi înainte şi după izolarea fonică folosind sistemele cu montare uscată.

Sursa datelor din  tab. 3 ş.i 4  Harald Buss, Aktuelles Tabellenhandbuch Feuchte, Wärme, Schall, mit Formeln u. Erläuteungen, WEKA 
Baufachverlage GmbH, Verlag für Architektur

 

Tipul construcţiei despărţitoare
*/corecţia (k   ) izolaţiei fonice estimate R'  (în dB) 

pt. pereţi masivi şi planşeele dintre etaje, în funcţie 
de masa de suprafaţă a m’T a pereţilor laterali (în kg/m  )

wL1

2

Pereţi masivi şi tavane

*/Pereţi masivi şi tavane multistrat 

100 150 200 250 300 350 400

-2

-2 +2-4

-1

-3

0

-1

0

0

0

+1

+1-1

Materialul peretelui
despărţitor

Cărămidă eficientă 8 cm

Cărămidă eficientă 12 cm

BCA 20 cm

BCA 25 cm

BCA 30 cm

Beton armat 12 cm

Beton armat 15 cm

Beton armat 20 cm

Beton armat 22 cm

Bolţari 19 cm

Bolţari 29 cm

100

150

250

275

300

350

400

450

500

275

350

*Izolaţia fonică 
estimată a zid. 

masiv despărţ. R’
(dB)

w

R’   pt.ziduri masive 
cu un strat de căpt. (dB)

w R’   pt.ziduri masive 
cu 2 strat.de căpt. (dB)

w
Masa pe unitate 

de suprafaţă 
a peretelui masiv

(kg/m  )2

37

41

47

48

51

53

48

49

51

54

55

46

49

53

54

56

57

54

55

56

58

59

49

52

56

57

59

60

57

58

59

61

62

Îmbunătăţirea izolaţiei fonice la pereţii masivi existenţi

1. Perete masiv existent
2. Izolaţia fonică URSA
3. Placare cu gips-carton
    

w

*/ corecţia (k   ) iz
de m'     = 300 kg/m  .

L1 w

Lsr
2

*/ Izolaţi
Valabil pentru masa superficială medie a pereţilor laterali  m’    = 300 kg/m .

w
2

T

Lsr
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Rezistenţa la foc a pereţilor despărţitori cu montare uscată

50 mm

50 mm

50 mm

50 mm

50 mm

50 mm

50 mm

CW profil 
50 x 0,6

(1)

CW profil 
50 x 0,6

(1)

Grinzi mici de lemn

> 50 x 80 mm_

Grinzi mici de lemn

> 50 x 80 mm_

Grinzi mici de lemn

> 50 x 80 mm_

CW profil 
50 x 0,6

(1)

CW profil 
50 x 0,6

(1)

F 30 A

80 mm

A1

Tipul de 
structură folosită

F 30 B

F 90 A

F 30 A

F 30 B

F 30 B

F 90 A

F120 A

Trebuie să se facă o distincţie între noţiunile de comportare la foc a materialelor (combustibile, 
necombustibile) şi rezistenţa la foc a sistemelor de construcţii. Combustibilitatea este o caracte-
ristică a fiecărui material privind comportamentul la foc. Conform standardului SR EN 13501-1 
materialele sunt clasificate în mai multe clase de combustibilitate (A1 şi A2 sunt clasele materia-
lelor incombustibile – ignifuge, B,C,D,E şi F sunt clasele de la o combustibilitate slabă către una 
puternică a materialelor care nu sunt declarate ca fiind incombustibile). Toate materialele izo-
lante cu marca comercială URSA GLASWOOL, care se folosesc la izolarea peretilor cu montare 
uscată, fac parte din clasa A1 – materiale incombustibile.

Rezistenţa la foc a sistemelor de construcţii se stabileşte pentru structurile formate din mai  multe 
feluri de materiale de construcţii. Mai simplu, rezistenţa la foc înseamnă timpul în care construcţia 
respectivă rezistă la foc, împiedică trecerea focului şi menţine capacitatea de izolare termică. 
Noţiunile tehnice, cerinţele şi experimentele privind rezistenţa la foc a construcţiilor sunt stabilite 
în standardul SR EN 13501-2. 

Clasificarea unei structuri de construcţie depinde exclusiv de durata rezistenţei la foc a părţilor de 
construcţie, respectiv a întregii construcţii. În tabel se prezintă rezistenţa pereţilor pe structuri 
uşoare de gips-carton, în funcţie de structura construcţiei, în cazul folosirii umpluturii din vată de 
sticlă URSA GLASSWOOL.

Umplutură din 
vată de sticlă 

URSA

Tipul de placare şi 
grosimea ei

Durata rezist. la
foc în min.3

CW profil 
75 x 0,6

(1)

1/ Profil CW conform SIST EN 14195
2/ Plăci de gips-carton rezistente la foc, tip GFK conform DIN 18180
3/ Conform DIN 4102:  A – structura de susţinere metalică;   B – structura de susţinere de lemn

Plăci de gips-carton, 
rezistente la foc   12,5 mm2

Plăci de gips-carton, 
rezistente la foc   12,5 mm2

2 x Plăci de gips-carton, 
rezistente la foc   12,5 mm2

Plăci din fibre 
rezistente la foc   12,5 mm2

2 x Plăci din fibre 
rezistente la foc  12,5 mm

Plăci aglomerate 19 mm

Plăci din fibre 
rezistente la foc   12,5 mm2

3 x Plăci din fibre 
rezistente la foc  12,5 mm

2

2



Informaţiile tehnice se referă la cunoştinţele şi experienţa noastră
actuală. La descrierea domeniilor de folosinţă este posibil ca unele 
condiţii din cazurile individuale să nu fie respectate şi de aceea nu 
ne asumăm niciun fel de răspundere. Rugăm, aveţi în vedere 
valabilitatea stării tehnice şi respectaţi îndrumările de specialitate. 

URSA ROMANIA SRL
Str. Erou Iancu Nicolae 158, 
Voluntari, jud. Ilfov
Tel. 0724 353 924
E-mail: assistance.romania@uralita.com
Internet: www.ursa.ro


	Page 1
	Page 2
	URSA GLASSWOOL -  INTERNAL WALLS RO 2009 pages 02-03 1.pdf
	1: Stran 2
	2: Stran 3

	URSA GLASSWOOL -  INTERNAL WALLS RO 2009 pages 04-05 1.pdf
	1: Stran 4
	2: Stran 5

	URSA GLASSWOOL -  INTERNAL WALLS RO 2009 pages 06-07.pdf
	1: Stran 6
	2: Stran 7

	URSA GLASSWOOL -  INTERNAL WALLS RO 2009 pages 08-09.pdf
	1: Stran 8
	2: Stran 9


