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Performanţele de izolare termică a pereţilor
exteriori la construcţiile de până în anul 1997

Concluzie: toate clădirile construite înainte de anul 1997 trebuie să fie 
reabilitate termic în vederea reducerii consumurilor energetice şi a 
cheltuielilor de exploatare.

Sisteme de izolare termică cu casete 
executate din plăci ALUXBOND

Componentă

Strat suport – perete de 30 cm 
cu rezistenţa termică de 0,45 mpK/W (cea mai 
mică) şi conductivitate termică de 1,06 W/(mK)

Strat din plăci de vată minerală- conductivitate 
termică 0,045 W/(mK) şi grosime de :
5 cm                                              8 cm

Strat de aer slab ventilat 

Casete din ALUXBOND de 4 mm grosime – 
conductivitate termică 0,30 W/(mK)

Rezistenţele termice calculate:
1,67 mpK/W                                 2,33 mpK/W
Concluzie: prin utilizarea unei grosimi a 
stratului termoizolant din plăci din vată 
minerală de minim 5 cm se poate realiza 
rezistenţa termică minimă normată pentru 
orice construcţie din ultimii 50 de ani din 
România.

Varianta I                                   Varianta II
RT ≥ 1,4 mpK/W RT ≥ 2,0 mpK/W

Estimare costuri inclusiv 
strat termoizolant şi montaj

70€/mp                             75€/mp

Condiţii de utilizare

- Înălţimi de clădiri de până la 30 de m
- Zone unde presiunea medie multianuală a vântului nu 
depăşeşte 700 Pa (majoritatea teritoriului României
- Diferenţe de temperaturi de maxim 60ºC
- Dimensiuni maxime de casete: 1550x1100 mm
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-Producător: ENOL ALUMINIUM

- Destinaţie: 
- placarea de suprafeţe exterioare a pereţilor
- strat de protecţie şi finisare pentru sistemele de izolare termică 

-Componenţă: 
- faţă posterioară din tablă de aluminiu de 0,5 mm, pretratată

           - miez din polietilenă cu grosimea de 3 mm
- faţa vizibilă din tablă de aluminiu prevopsită PVDF (poliviniliden fluorură) de 0,5 mm grosime

-Grosime standard plăci cu destinaţie exterioară: 4 mm

- Grosime straturi de vopsea: minim 26 microni

- Caracteristici tehnice principale – conform STF1/ 2007

- Agrement tehnic pentru utilizarea în construcţii: 016-02/220-2007, elaborat de ICECON SA Bucureşti

- ALUXBOND, marcă înregistrată la OSIM pentru următoarele clase şi servicii:
- C1:6 Plăci compozit aluminiu (metalice)

            - C1:19 Plăci compozit (folosite în construcţii)

-Structura de susţinere a casetelor din ALUXBOND: 
- suporţi pentru fixarea pe stratul de rezistenţă al peretelui exterior
- profile din alumuniu, montanţi şi traverse, care constituie scheletul de rezistenţă al sistemului
- conexpanduri sau dibluri cu holzşuruburi pentru fixarea suporţilor la perete
- organe de asamblare: şuruburi autoforante şi nituri aluminiu/ inox

Plăci compozit aluminiu-plastic ALUXBOND
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