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• Eficienţă energetică şi ecologicăEficienţă energetică şi ecologică
• Legislaţie

Neopor® Prod s ino ati• Neopor®: Produs inovativ
• Neopor®: Izolaţie inovativă
• Eficienţă economică



Neopor® 
Innovation for Insulation

• Variaţia conductivităţii termice funcţie 
de densitatea produselor de tip EPS 



Neopor® 
Innovation for InsulationInnovation for Insulation

Legislaţia EU referitoare la eficienţa• Legislaţia EU referitoare la eficienţa 
energetică totală a clădirilor:
– Determinarea eficienţei energetice a clădirilor 

prin prisma condiţiilor specifice de climă 
regionale .

– Cerinţe minime pentru eficienţa energetică a 
lădi il iclădirilor noi.

– Cerinţe minime de eficienţă energetică la 
reabilitarea clădirilor existente.

– Certificate energetice pentru clădiri (consum 
energetic efectiv).

– Revizuirea regulată a cazanelor şi instalaţiilor g ţ
de climatizare de la o anumită  capacitate în 
sus.
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• Unde poate fi utilizat Neopor® ?• Unde poate fi utilizat Neopor® ?
– La toate aplicaţiile, la care produsul Styropor s-a 

dovedit util în ultimii 50 ani, se poate folosi Neopor® !

– Termoizolaţia exterioară a pereţilor: Termosistem
– Termoizolaţia interioară a pereţilor

T i l ţi ţil S fl C ităţi– Termoizolaţia pereţilor: Suflare Cavităţi
– Termoizolaţie acoperişuri
– Termoizolaţie pardoseală

Elemente de perete prefabricate– Elemente de perete prefabricate 
– Cofraje pierdute
– Calculaţie efectuată utilizând programul BASF 

Bauteil-Assistent“„Bauteil-Assistent

• Exemplu: Montarea ulterioară de placi termoizolante din 
Neopor sub tavanul unui beci neîncălzit.



TERMOIZOLARE ACOPERIŞ SALA 
GIMNASTICĂ CU ELASTOPOR H





Corp H: Căminp















TERMOGRAFIERE
CĂMIN



TERMOIZOLARE FAŢADE CĂMIN CU 
NEOPOR EPS – 7 cm grosime







TERMOIZOLARE POD CĂMIN CU 
ELASTOPOR H





Fiţi alături de noi în acest proiect !Fiţi alături de noi în acest proiect !

Vă aşteptăm!



Listă de sponsori
Firma Lucrarea
ISPE Relevee de arhitectură şi de 

instalaţii interioare aferente 
construcţiilor

AAEC Expertiza energetică, 
Certificatul de performanţă 
energetică, Auditul energetic 

BASF Sistem termoizolant pentru 
faţade şi terasă/pod la sala 
gimnastică şi cămin

Lucrări de termoizolare laSOLARON Lucrări de termoizolare la 
terasă sală sport şi pod cămin

Beneficii pentru sponsoriBeneficii pentru sponsori
• Panou publicitar lângă clădire
• Reclamă în mass media locală şi naţională• Reclamă în mass media locală şi naţională
• Diseminare prin publicaţii şi conferinţe
• Introducerea proiectului în baza de date a p
Comisiei Europene


