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

Izolarea pere ilor exterioriţ

Insulation for a better tomorrow
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 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 faţade ventilate şi neventilate   

Generalităţi despre faţade ventilate şi neventilate 

Faţade   ventilate

Faţade neventilate

Montarea izolaţiei termice la faţadele ventilate

Plăcile izolante pentru faţade URSA FDP:

    au caşeraj din împâslitură de sticlă pe una din părţi – URSA FDP2V (HF-HL) şi FDP3V (HF-HL-1)

    au excelente proprietăţi de izolare termică (   = 0,038 – 0,034 W/mK)

    au rezistenţă ridicată la fluxul de aer (peste 5 kPa.s/m  )

    îndeplinesc criteriul de absorbţie îndelungată a apei conform EN 12087 şi EN 13162 (hidrofobie)

    îşi păstrează dimensiunile stabile la modificări de temperatură şi umiditate  conform EN 1604

URSA GLASSWOOL. 

4 - 5

8 - 9

    6 - 7

10 - 11

       12
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Lucrări de referinţă 13
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URSA FDP 1
Plãci izolatoare uºoare din vatã de sticlã, autoportante, hidrofobizate.

Caracteristici:

-conductivitatea  termicã conform SR EN 13162   D = 0,038 W/mK

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

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

Domeniu de folosire: 

Izolarea termicã ºi fonicã a pereþilor exteriori, la sisteme de faþade neventilate, fãrã limitã 

de înãlþime

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

l

2

URSA FDP 2

Domeniu de folosire: 

Izolarea termicã ºi fonicã a pereþilor exteriori în sisteme de faþade ventilate la clãdiri de

joasã înãlþime, ºi la sisteme de faþade neventilate fãrã limitã de înãlþime .

URSA FDP 2 (denumirea veche: HF-HL)

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

Plãci din vatã de sticlã pentru izolarea faþadelor - hidrofobizate

Caracteristici:

-conductivitatea  termicã conform SR EN 13162   D = 0,035 W/mK

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

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

l

2
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* 80/Vk
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URSA FDP 2/V (denumirea veche: HF-HL + FR)
Plăci din vată de sticlă pentru izolarea faţadelor - hidrofobizate,

caşerate pe una din părţi cu împâslitura de sticlă, natur (Vk) sau neagră (Vf)

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

Caracteristici:

-conductivitatea  termică conform SR EN 13162    D= 0,035 W/mK

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

Domeniu de folosire: 

Izolarea termică şi fonică a sistemelor de faţade ventilate ale clădirilor, fără limită de înălţime.

l

URSA FDP 3/Vf 
Plăci din vată de sticlă pentru izolarea faţadelor - hidrofobizate,

caşerate pe una din părţi cu împâslitură de sticlă, neagră 

MW - EN 13162 - T4 - DS(T+) - WL(P) - MU1 - AFr5

Domeniu de folosire: 

Izolarea termică şi fonică a sistemelor de faţade ventilate ale clădirilor, fără limită de înălţime.

Izolaţie fonică în structuri de izolare la zgomot.

Grosimea
mm

Lăţimea
mm

Lungimea
mm

Cantitatea
2m /pachet

Cantitatea Rezist.termică RD

m K/W22m /palet

* Livrare la comandă

Caracteristici:

-conductivitatea  termică conform SR EN 13162    D= 0,034 W/mK

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

l

Grosimea
mm

Lăţimea
mm

Lungimea
mm

Cantitatea
2m /pachet

Cantitatea Rezist.termică RD

m K/W22m /palet

* Livrare la comandă

(denumirea veche: HF-HL-1 + FE1)
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Pentru izolarea faţadelor de tip sandwich ale halelor industriale 
sunt adecvate plăcile izolatoare URSA FDP1, FDP2 (HF-HL), 
FDP2/V (HF-HL+ FR3) şi FDP3/V (HF-HL-1). Plăcile izolatoare 
se montează în casete tip C din tablă profilată, în unul sau două 
straturi, lăsând eventual un spaţiu de ventilaţie. În cazul aplicării 
izolaţiei cu două straturi recomandăm ca pentru cel de al doilea 
strat să se folosească plăcile izolatoare URSA FDP2/V sau 
FDP3/V, deoarece caserajul din împâslitură de sticlă împiedică 
circulaţia aerului rece prin izolaţie în cazul existenţei spaţiului 
de ventilaţie.

Pereţii tip sandwich ai halelor industriale 

Faţade ventilate – 
placate cu sticlă, ceramică sau orice fel de plăci compacte 

Faţade ventilate – 
placate cu marmură sau piatră

Acest tip de faţade conferă clădirii un aspect estetic elegant şi 
este foarte funcţională întrucât asigură un grad înalt de pro-
tecţie termică şi fonică. Pentru aceasta se folosesc plăcile izo-
latoare URSA FDP2/V (HF-HL), respectiv FDP3/V (HF-HL-1), 
caşerate pe partea exterioară cu o împâslitură de fibră de sticlă 
pentru împiedicarea pătrunderii prafului şi a apei din precipitaţii, 
precum şi impiedicarea circulaţiei aerului prin izolaţie. De ase-
menea, este posibilă şi montarea unei izolaţii din plăci necaşe-
rate URSA FDP1 sau FDP2 (HF-HL), în combinaţie cu o folie 
anticondens (permeabilă la vapori) pe partea exterioară a izo-
laţiei, ca strat de difuzie.

Pentru izolarea faţadei ventilate cu finisaj din piatră folosim 
plăcile URSA FDP2/V (HF-HL) respectiv FDP3/V (HF-HL-1) ca-
şerate pe partea exterioară cu o împâslitură de fibra de sticlă 
pentru împiedicarea pătrunderii prafului şi a apei din precipitaţii, 
precum şi împiedicarea circulaţiei aerului prin izolaţie. De ase-
menea, este posibilă şi montarea unei izolaţii din plăci necaşe-
rate URSA FDP1 sau FDP2, în combinaţie cu o folie anticondens 
(permeabilă la vapori) pe partea exterioară a izolaţiei, ca strat 
de difuzie.

Faţade ventilate din zidărie aparentă
cu cărămidă plină

Acest tip de execuţie a faţadei este foarte potrivit pentru casele 
individuale, cărora le conferă un aspect exterior deosebit şi are 
o durată foarte mare de viaţă, protejând izolaţia la şocuri (de 
ex. vânt puternic, grindină etc). Pentru executarea construcţiilor 
de joasă înălţime, cu o circulaţie mai slabă a aerului prin spatiul 
de ventilaţie, sunt adecvate plăcile izolatoare pentru faţadă 
URSA FDP1 sau FDP2, fiind posibilă şi folosirea plăcilor izola-
toare caşerate. Peretele din zidărie aparentă pentru faţadă se 
leagă de peretele portant cu ancore speciale, care ajută, în 
acelaşi timp, şi la fixarea izolaţiei.

06 • Izolaţii pentru faţade ventilate şi neventilate



Faţade neventilate, din zidărie aparentă
cu cărămidă cu goluri 12 cm şi tencuială

Faţade neventilate, din zidărie aparentă
cu cărămidă cu goluri 12 cm

Faţade neventilate placate 
cu scânduri de lemn îmbinate nut-feder

Pereţi exteriori neventilaţi

din bârne îmbinate nut-feder

Avantajele unei astfel de execuţii sunt aceleaşi ca la cazul pre-
cedent doar că aspectul faţadei este clasic iar la izolarea termică 
şi stabilitatea termică a zidului contribuie şi zidăria din cărămidă 
cu goluri. Pentru acest mod de execuţie sunt potrivite plăcile 
izolatoare pentru faţade URSA FDP1 sau FDP2. Peretele din zi-
dărie aparentă pentru faţadă se leagă de peretele portant cu 
ancore speciale.

Zidăria aparentă cu cărămidă cu goluri conferă un aspect estetic 
original clădirii şi este totodată o faţadă compactă şi foarte rezi-
stentă. La izolarea termică şi stabilitatea termică a peretelui con-
tribuie şi zidăria din cărămidă aparentă cu goluri. Pentru acest 
mod de execuţie sunt potrivite plăcile izolatoare pentru faţade 
URSA FDP1 sau FDP2. Peretele din zidărie aparentă pentru fa-
ţadă se leagă de peretele portant cu ancore speciale.

Pentru executarea peretelui exterior din bârne, tip sandwich, 
sunt indicate plăcile izolatoare de faţadă URSA FDP1 sau FDP2. 
Plăcile izolatoare se fixează la fel ca în cazul descris mai sus. 
Este foarte importantă folosirea corectă a foliilor de construcţii, 
putând exista pe partea caldă a izolaţiei o barieră contra vapori-
lor, iar pe partea exterioară o folie anticondens (permeabilă la 
vapori).

La faţadele din scânduri de lemn îmbinate cu nut şi feder sunt 
potrivite plăcile izolatoare pentru faţade URSA FDP1 sau FDP2. 
Plăcile izolatoare se aşează între montanţii de lemn care servesc 
ca suport pentru prinderea finisajului de scândură. Recomandăm 
izolarea în două straturi, situaţie în care montanţii de lemn 
pentru al doilea strat sunt dispuşi orizontal (transversali). În felul 
acesta evităm formarea unei punţi termice liniare in zona mon-
tanţilor.

Izolaţii pentru faţade ventilate şi neventilate    07•
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Faþade ventilate
Faþada ventilatã izolatã cu produse URSA este durabilã, rezistentã mecanic si protejeazã termic ºi fonic. Izola-
þia faþadei ventilate este în general alcatuitã din: plãci URSA hidrofobizate autoportante, izolatoare termic ºi 
fonic, un spaþiu de ventilaþie de minimum 4 cm ºi placarea exterioarã (finisajul). Scopul canalului de aer este 
de a elimina eventuala umiditate formatã ca urmare a condensãrii vaporilor de apã care se disperseazã prin 
construcþie. Umiditatea care nu se eliminã reduce capacitatea izolatoare a termoizolaþiei. Vara, spaþiul de 
ventilaþie împiedicã încãlzirea prea mare a locuinþei.

Faþada ventilatã se carecterizeazã prin urmãtoarele avantaje:

   izolaþie termicã excelentã pe timp de iarnã ºi de varã ;
   izolaþie fonicã excelentã;
   rezistenþã mare la foc;
   rezistenþã la conditiile atmosferice nefavorabile;
   rezistenþã mecanicã mare;
   multiple posibilitãþi privind aspectul finisajului exterior al faþadei

Faþade ventilate

D. Finisaj tip sandwich pentru hale industriale

La clãdirile cu o circulaþie mai intensã a aerului, protecþia izolaþiei la circulaþia aerului se face folosind 
caºeraje din împâsliturã de sticlã (URSA FDP2/V respectiv FDP3/V) sau folii anticondens. Faþada ventilatã 
cu finisaj exterior din lemn se poate folosi la clãdirile mai mici, pe structurã din lemn. Este recomandabil 
ca izolaþia sã se poziþioneze pe doi montanþi groºi aºezaþi în cruce, pentru a reduce punþile termice în 
zona de suprapunere. Spaþiul de aer pentru ventilaþie trebuie sã fie deschis (sã nu aibã întreruperi) pe 
direcþia verticalã. 
 B. Finisaj din placã de marmurã sau piatrã

C. Plãci ceramice sau alte tipuri de plãci compacte

1 tencuialã interioarã
2 perete exterior
3 URSA FDP 2/V  sa u FDP 3/V  
4 canal de aer de ventilaþie 
5 structurã metalicã de susþinere 
6 diblu de fixare

A. Finisaj din sticlã pe profile de Al sau fixatã prin puncte

1 tencuialã interioarã
2 perete exterior
3 URSA FDP 2/V  sa u FDP 3/V  
4 spaþiu de ventilaþie
5 structurã metalicã de susþinere 
6 diblu de fixare

4

3

5

6

1

2

7 placarea finalã (marmurã, piatrã artificialã, etc.)
7

4
3

5

6

1

2

7

7 placare finalã din sticlã

3 URSA FDP 1 sau FDP 2
4 URSA FDP 2/V sau FDP 3/V
5  canal de aer de ventilaþie
6  placarea finalã (de ex. tablã profilatã etc)

2 casete metalice profilate
1 perete

4

3

5

6

1

2
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Faţade ventilate din zidărie aparentă

Elementul portant al faţadei
Faţada din zidărie necesită o pregătire prealabilă corespunzătoare a construcţiei (extinderea corespunzătoare 
a fundaţiei, executarea unui element de susţinere etc). Lăţimea elementului de susţinere trebuie să fie în 
concordanţă cu grosimea izolaţiei, lăţimea stratului de aer de ventilaţie şi grosimea zidăriei aparente,  ţinînd 
seama şi de eventualele cerinţe arhitectonice. 

Zidăria aparentă se ancorează de peretele clădirii cu ancore speciale (FS), cu ajutorul cărora se fixează 
totodată şi izolaţia. Ancora reprezintă totodată un distanţier între izolaţie şi zidarie, pentru a păstra o 
lăţime uniformă a spaţiului pentru aer. 
Lungimea totală a ancorei depinde de grosimea izolaţiei, cu respectarea unei lungimi suficiente a ancorării 
în perete. Lungimea recomandată a ancorării pentru construcţiile din zidarie de cărămidă este de 7 cm, 
respectiv ancorarea prin ambii pereţi ai cărămizilor din perete. Dacă faţada a fost în prealabil tencuită 
trebuie să ţinem seama şi de grosimea acesteia. Lungimea minimă a ancorării la construcţiile de beton este 
de 5 cm.
Numărul necesar de ancore pe metrul pătrat de perete depinde de autoportanţa zidăriei aparente. 
Recomandăm 6 – 9 ancore/m .

Grosimea stratului de aer variază între 3 şi 6 cm, de cele mai multe ori fiind de 4 cm. Zidăria exterioară 
trebuie să aibă la partea de sus şi de jos orificii de ventilaţie cu o suprafaţă de min. 10 cm  pe metru liniar 
de construcţie, pentru a face posibilă ventilarea pe verticală. Circulaţia aerului nu trebuie să fie stânjenită.  

2

2

 A. Zidărie cu cărămidă aparentă

1 tencuială interioară
2 perete exterior
3  URSA FDP 1 sau FDP 2 
4 canal de aer pentru ventilaţie
5 cărămidă aparentă NF
6 ancoră

La clădirile cu curenţi puternici de aer se folosesc izolaţiile cu caşeraj URSA FDP2/V sau FDP3/V.

4

3

5

6

1

2

   Beton armat 15                    0,27        0,24        0,20        0,19       0,17

   Beton armat 20                    0,27        0,23        0,20        0,18       0,17

   Cărămidă  19                       0,26        0,22        0,20        0,18       0,16   

   Cărămidă  29                       0,25        0,25        0,21        0,19       0,16

   BCA 20                                0,23        0,20        0,18        0,16       0,15

Tipul peretelui exterior, 
si grosimea

Conductivitatea termică U  [W/m  K]2

12           14           16           18           20             
Grosimea izolaţiei  cm[ ]

URSA FDP 2, URSA FDP 2/V,
URSA FDP 3/V

 cm[ ]

Menţiune: 

În tabelul de mai jos sunt date valorile U calculate pentru situaţii distincte de tipuri de pereţi 
exteriori şi izolaţie 
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Faţade neventilate
La faţadele neventilate finisajul exterior (cărămida aparentă, cărămidă cu goluri, placare de lemn etc) se mon-
tează în contact direct cu izolaţia. Faţada neventilată cu izolaţie URSA are aceleaşi caracteristici favorabile ca şi 
faţadele ventilate. Diferenţa constă în faptul că, la faţadele neventilate, la izolarea termică contribuie şi finisa-
jul exterior. Trebuie totuşi ales un finisaj exterior care să fie hidrofob, dar totuşi suficient de permeabil la vapo-
ri, pentru ca umiditatea condensată să nu rămână în stratul de izolaţie. 

Atenţie!
Se poate executa o faţada neventilată fără bariere contra vaporilor pe partea caldă a izolaţiei doar atunci când 
alcătuirea structurii şi tipul de materiale sunt de aşa natură încât să existe o circulaţie nestânjenită a vaporilor 
de apă prin structură, respectiv ca umiditatea acumulată în structură să se elimine în timpul util. Dacă dorim 
să locuim în spaţii unde dispersia prin construcţie este nestânjenită, unde pereţii să ”transpire” la fel ca pielea, 
trebuie să ne ferim, pe cât posibil, de materialele impermeabile la vapori. Dacă nu este posibil, trebuie să pu-
nem bariere contra vaporilor între peretele portant (interior) şi izolaţie, pentru a preveni acumularea unor can-
tităţi mai mari de apă în stratul izolator. În acest scop se poate folosi bariera contra vaporilor.

A. Zidărie din carămidă cu goluri 12 cm si tencuială

1 tencuiala interioară
2 perete exterior
3 URSA FDP 1 sau FDP 2
4 zidăria aparenta (cărămidă POROLIT 12 cm)
5 ancoră de fixare
6 tencuială exterioară 

B. Zidărie din cărămidă aparentă NF 12 cm

1 tencuiala interioară
2 perete exterior
3 folie de polietilenă (PE)
4 URSA FDP 1 sau FDP 2
5 zidărie exterioară din cărămidă aparentă
6 ancoră de fixare

4

3

5

6

1

2

4
3

5

6

1

2

   Beton armat  15           0,28   0,24  0,21        0,19        0,17            0,26        0,22        0,20       0,18        0,16

   Beton armat 20            0,27   0,24  0,21        0,19        0,17            0,25        0,22        0,20       0,18        0,16

   Cărămidă 19                  0,25   0,22  0,20        0,18        0,16            0,23        0,20        0,18       0,17        0,15

   Cărămidă 29                0,24   0,21  0,19        0,17        0,16            0,23        0,20        0,18       0,16        0,15

Tipul peretelui exterior, 
si grosimea

Conductivitate termică U  [W/m  K]2

URSA FDP 1
URSA FDP 1/V

12           14           16           18           20                         12           14           16           18           20
Grosimea izolaţiei  cm[ ]

URSA FDP 2, URSA FDP 2/V,
URSA FDP 3/V

 cm[ ]

    15*          0,28   0,25  0,22        0,20        0,18            0,26        0,23        0,20       0,18        0,16Beton armat

    20*          Beton armat 0,28   0,24  0,22        0,19        0,18            0,26        0,23        0,20       0,18        0,16

 [W/m  K]2

URSA FDP 1

12           14           16           18           20                         12           14           16           18           20
 cm[ ]

URSA FDP 2, URSA FDP 2/V,
URSA FDP 3/V

 cm[ ]
Grosimea izolaţiei

Conductivitate termică U 
Tipul peretelui exterior, 

si grosimea
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 D. Cabane din bârne de lemn masiv pe ambele părţi 

1  bârnă de lemn masiv pe partea interioară
2  barieră contra vaporilor

4 URSA FDP 1 sau FDP 2 în interiorul structurii peretelui exterior
3  URSA FDP 1 între montanţi
  

 sau FDP 2

5  folie anticondens (permeabilă la vapori)

5

6

4

3

1

2

6  bârnă de lemn masiv pe partea exterioară

   Bârnă 2 x 8 cm             0,22   0,20  0,18        0,16        0,15            0,21        0,19        0,17       0,15        0,14

Conductivitatea termică U  [W/m  K]2

URSA FDP 1

12           14           16           18           20                         12           14           16           18           20
Grosimea izolaţiei  cm[ ]

URSA FDP 2, URSA FDP 2/V,
URSA FDP 3/V

 cm[ ]

Elementele de fixare folosite la faţade

La faţadele din zidărie aparentă neventilată se foloseşte acelaşi element de fixare (ancora) a izolaţiei ca şi la faţadele din 
zidărie aparentă ventilată. Lungimea ancorei depinde de grosimea izolaţiei. Numărul necesar de ancore este de 6 – 9 
buc/m   în funcţie de autoportanţa zidăriei. La faţadele placate, unde doar se fixează izolaţia, se aplică instrucţiunile de 
fixare de la pag. 12.

2 

C. Finisaj din scândură îmbinată cu nut şi feder (brad 2 cm) 
    – izolaţie dublă

3  barieră contra vaporilor
4
3

5

6

1

2

4 URSA FDP 1 sau FDP 2   între montanţi
5 URSA FDP 1 sau FDP 2   între montanţi
6  placare din scândură de lemn, 2 cm, îmbinată nut-feder

2  exterior
1  tencuială interioară

   Beton armat 15           0,28   0,25  0,22        0,20        0,18            0,26        0,23        0,20       0,18        0,16

   Beton armat 20           0,28   0,25  0,22        0,19        0,18            0,26        0,23        0,20       0,18        0,16

   Cărămidă 19**             0,27   0,24  0,21        0,19        0,17            0,25        0,22        0,19       0,17        0,16

   Cărămidă 29               0,26   0,23  0,20        0,18        0,17            0,24        0,21        0,19       0,17        0,15

Tipul peretelui exterior, 
si grosimea

Conductivitatea termică U  [W/m  K]2

URSA FDP 1
URSA FDP 1/V

12           14           16           18           20                         12           14           16           18           20
Grosimea izolaţiei  cm[ ]

URSA FDP 2, URSA FDP 2/V,
URSA FDP 3/V

 cm[ ]

   BCA 20**                   0,25   0,22  0,20        0,18        0,16            0,23        0,20        0,18       0,17        0,15

MENŢIUNE:

* cazul B: dacă peretele exterior este din cărămidă trebuie să se monteze bariera contra vaporilor. 
În cazul peretelui exterior din beton, datorită permeabilităţii la vapori nu mai este necesară bariera 
contra vaporilor.

** cazul C: între peretele exterior şi izolaţie trebuie montată bariera contra vaporilor

Tipul peretelui exterior, 
si grosimea
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Prinderea izolaţiei termice URSA la faţadele ventilate

Posibilităţi de fixare a plăcilor izolatoare, grosimea 80 mm şi mai mare 
(n = numărul de prinderi pe placă).

diam. (mm)

Nr.prinderi

FDP 1

FDP 2/V

FDP 3/V

FDP 2

FDP 3

FDP 2/Vv

n=5 n=4/1 n=4/2 n=3 n=2

>_60 >_80 >_80 >_100 >_90

Instrucţiuni generale şi recomandări:

   Recomandăm pe cât posibil să se folosească prinderile care sunt estimate ca fiind bune şi excelente, din 
   tabelul de mai sus.
   Numărul şi dispoziţia prinderilor pe plăcile tăiate trebuie să fie proporţional cu prinderea de bază. Plăcile 
   marginale trebuie să fie fixate intotdeauna printr-o prindere în câmpul plăcii, şi nu doar pe margine.
   Estimarea menţionată nu este valabilă pentru soluţiile de sisteme ventilate unde vântul sau curentul de aer, 
   din cauza rosturilor prea mari din placarea finală de faţadă, au efect direct asupra izolaţiei.
   Pentru o durabilitate şi o rezistenţă mai bună la umiditate recomandăm folosirea izolaţiei cu caşeraj din
   împâslitură de sticlă, sau cu o protecţie suplimentară (ţesătură din fibre de sticlă, folii permeabile la vapori etc)
   Pentru prindere trebuie folosite elemente de fixare atestate, corespunzătoare. Lungimea ancorării şi execu-
   tarea ei trebuie să se facă conform instrucţiunilor producătorului.

nesatisfăcător satisfăcător – nivel minim  bine excelent

Evaluarea conformităţii la fiecare combinaţie (valabil pt. grosimea izolaţiei de 80 mm sau mai mare):

n=5

n=4/1

n=4/2

n=3

n=2
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Lucrări de referinţă



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
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