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Cine suntem 

KNAUF INSULATION EFICIENŢĂ ENERGETICĂ > €1.6 MILIARDE € 

 

5,500 DE ANGAJAŢI 

Knauf Insulation 

reprezintă una dintre cele 

mai respectate şi mai în 

rapidă expansiune 

companii de pe piaţa 

internaţională a izolaţiilor 

  

30 de ani de experienţă in 

industria izolaţiilor şi încă 

într-o continuă dezvoltare  

Decişi sa facem faţă 

nevoii în creştere de 

eficienţă energetică din 

locuinţele noi şi cele deja 

existente, din clădirile de 

birouri şi spaţiile 

industriale 

Perfomanţă financiară 

puternică şi echilibrată cu 

o cifră de afaceri de peste 

1,6 miliarde € în anul 

2015 

Aproape 5,500 de 

angajaţi în peste 35 de 

ţări şi peste 40 de fabrici 

in 15 ţări 
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Parte a Grupului Knauf  

GRUPUL KNAUF MATERIALE DE CONSTRUCŢII €6.6 MILIARDE 25,000 DE ANGAJAŢI 

Înfiinţat în anul 1932, 

Knauf este o afacere de 

familie, un producător de 

materiale şi sisteme 

pentru construcţii 

recunoscut la nivel 

internaţional 

La origine, compania a început 

cu producerea materialelor de 

gips, acum livrînd în întreaga 

lume sisteme si soluţii 

complete pentru toate tipurile 

de clădiri 

Principalele afaceri: 

Construcţii de gips-carton & 

tencuială de gips 

Materiale pentru izolaţii 

Turnare prin injecţie /  

piese turnate    

Cifra de afaceri 

este de peste 6,6 

miliarde € în anul 

2015 

Peste 25,000 de 

angajaţi la nivel 

internaţional lucrează 

în peste 150 de fabrici 

în peste 40 ţări

  



Solutii de izolare termica, acustica si rezistente la foc 

Residentiale si non-residentiale / cladiri noi & renovari 

 Acoperisuri 

 Inclinate 

 Plate 

 Pereti exterior 

 Fatade ventilate 

 Fatade de contact 

 Pereti cu goluri 

 Izolare la interior 
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Solutii pentru cladiri 

 Pereti interiori 

 Plafoane 

 Pardoseli 

 Constructii metalice 

 Constructii in cadre 
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Premiul nostru pentru inovaţie 

Revolutionar, nou, fara tehnologie cu adeziv pe baza de formaldehida 

Bazata pe materiale regenerabile rapid in loc de materiale chimice pe baza de petrol 

Reduce expunerea de la locul de munca si elimina emisiile poluante din procesul de productie 

Reduce impactul asupra mediului prin cantitatea mica de energie inglobata 

Ofera aceleasi castiguri ca alte produse pentru care inlocuirea substientului pe baza de rasina este un 

avantaj 

Continut de inalta reciclabilitate si/sau de reinnoire 

Reciclabila la sfarsitul duratei de viata 

Cantitate mica de energie inglobata 

O schimbare catre sustenabilitate pentru tehnologia adezivului 



6 18/05/2016 

Vata minerala 

Vata minerala bazaltica Vata minerala de sticla 



Izolarea casei cu vata minerală Knauf 

Insulation scade costurile cu încalzirea 
Studiu de caz din Hungaria  

 

 

 

 

 
 

 



Informatii initiale 

 In  Ungaria exista 2.6 milioane case uni-familiale(cel mai mare segment 

fiind cladirile rezidentiale) 

  85-90% din acestea au clasa energetica F sau G  

 15% sunt izolate, grosimea medie de izolatie pentru fatada fiind 8 cm 

 Povara energetica este 35%, 70% din costurile cu utilizatiile se folosesc 

pentru incalzire 

 Nu exista un program de subventionare pentru casele uni-familiale 

 Foarte putine autorizatii de constructie pentru casele noi (2008-34K vs 

2013 8.5K) 

 Cele mai multe proiecte sunt de modernizare, si acest lucru se asteapta 

pentru urmatoare perioada (cca 25K unitati/anual) 

 Izolatia de vata minerala bazaltica pentru termosistem are o pondere 

foarte mica pentru izolarea caselor uni-familiale 

 Majoritatea materialelor termoizolante vandute Ungaria sunt de calitate 

slaba 
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Cladiri de referinta in conditii initiale 

Scopul nostru: Ajutor pentru factorii de decizie pentru subventile pentru casele uni-

familiale pentru imbunatatirea performantei energetice cu ajutorul: 

• Izolatiei termice pentru cladiri 

• Etanseitatii mai bune pentru cladiri 

179 de proprietari de 

case au participat la 

aceata aplicatie 
 

Principalii factori de 

decizie: 

• Familie cu 2 copii 

• Incalzire cu gaz 

• Zona similara a 

cladirilor 

• Locatie 

similara(conditii 

similare de 

temperatura) 

 

 

  



Reconstructia caselor  alese – cladirea de referinta 

inainte de a fi izolata 

http://nalamszigetelnek.hu/ 

Fatada 

Valoarea „U” : 0,85 (B30 caramida 

cu goluri) 

 

Planseu pod 

Valoarea „U” : 1,19 (pod 

necirculabil si placare de lemn)  

 

Schimb de aer (Testul de etanseitate 

“Blower door”) n = 3,9 – 

nesatisfacator 

 

Clasa energetica: „F” 

 

 

 

 

 

 



Reconstructia caselor  alese – cladirea referinta dupa 

ce a fost izolata 

http://nalamszigetelnek.hu/ 

Fatada 

Valoare „U” : 0,85 → 0,15 W/m2 ·. K 

20 cm FKD S 

 

Planseu pod 

Valoare „U” : 1,19 → 0,14 W/m2 ·. K 

25 cm Classic 039 

 

Schimb de aer Testul de etanseitate 

“Blower door) n = 3,0 – satisfacator 

 

Clasa energetica : „F” → „A” 

 

 



Imbinare intre peretii de fatada si planseu 

Conexiune etansa la aer cu 

fatada de la strada 

Chit etansare Dörken LIQIXX  

 



Imbinare intre peretii de fatada si planseu 

Conexiune etansa 

la aer cu fatada de 

la curte 

Chit de etansare Dörken LIQIXX 

 

 

 



Straturile de izolatie a fatadei si a planseului de pod 

Imbinarea  barierei 

de vapor si a 

planseului de 

pod(etanseitate la 

aer) 



Fatada inainte de aplicarea mortarului 



Consumul de energie si temperatura exterioara 

Consumul de energie pentru incalzire/zi 

  

Consum  

GJ 

Temperatura 

 

Cladire neizolata Cladire izolata Temeperatura exterioara medie 



Consumul de energie cumulat 

Consumul cumulat de energie pentru cladiri 

   

GJ 

Cladire neizolata GJ Cladire izolata GJ 



Consumul in cea mai friguroasa zi a anului 



Pornirea centralei termice in casa izolata 



Procentul de functionare a centralelor 



Temperatura medie in interiorul cladirilor 



Temperatura medie in Ungaria 



Consumul de energie in relatie cu temperatura exterioara 



Costul energie pentru perioada de iarna 



Proiectarea unei renovari vs casa noua  



Punti termice 



Punti termice 



Punti termice 



Punti termice 



Planseu pod – incorect, fara bariera de vapori 



Planseu pod– corect, cu bariera de vapori 

Membrana cu 

rezistenta la 

difuzia de vapori 

scazuta 

 Membrana cu 

rezistenta la 

difuzia vapori si la 

aer ridicata  



Video 



Va multumesc! 


