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POLAR PANOURI TERMOIZOLANTE – companie cu o vastă 
experienţă în domeniul soluţiilor profesionale pentru con-
strucţii şi materiale de construcţii pentru proiecte industri-
ale şi rezidenţiale, al cărei obiect de activitate îl reprezintă 
producerea de panouri termoizolante pentru acoperiş şi 
pereţi, inclusiv fabricarea de accesorii de finisaj, lumina-
toare, uşi metalice secţionale sau rezistente la foc.

Venim în sprijinul necesităţilor dumneavoastră de confort 
şi calitate cu sisteme de panouri termoizolante pentru pe-
rete şi acoperiş, într-o gamă variată de tipodimensiuni, des-
tinate construcţiilor comerciale, rezidenţiale, industriale 
şi agrozootehnice.

Complementar calităţii excepţionale a panourilor poliureta-
nice şi gamei complete de produse, echipa tehnică, vă oferă 
soluţii profesionale concretizate prin următoarele SERVICII:

 › consultanţă tehnică specializată pe şantier în vederea 
instruirii echipelor de montaj al panourilor;

 › suport tehnic pentru calculul de rezistenţă al panourilor 
şi alegerea soluţiei optime de susţinere a acestora;

 › întocmirea necesarului de panouri – panotaj în scopul 
eficientizării pierderilor;

 › soluţii tehnice personalizate cu privire la montajul pano-
urilor în sisteme structurale adaptate necesităţii benefi-
ciarului;

 › posibilitatea de chertare (pretăiere) a panourilor direct în 
fabrică în vederea montării prin suprapunere a acestora 
(tăierea tablei inferioare şi a miezului de spumă şi aplica-
rea unei benzi în vederea îndepărtării uşoare a miezului 
de spumă poliuretanică)�

VALORILE NOASTRE ÎN CIFRE ŞI DATE TEHNICE:
 › Hale de producţie cu poduri rulante, amplasate în judeţul 

Buzău, cu o suprafaţă construită de aproximativ 25�000mp;

 › Suprafaţă totală teren 120�000 mp;

 › Certificări ISO 9001:2008, SR EN 1090 – 2 EX C3, ISO 3834 
– Part 2

 › Linie de producţie complet automatizată, dată în folosin-
ţă la sfârşitul anului 2015, ce utilizează o tehnologie ino-
vativă aliniată ultimelor dezvoltări în domeniu;

 › Capacitate de producţie de aproximativ 2�500�000 mp 
panouri/an;

 › Un efectiv de 165 angajaţi�

PRINCIPII ŞI PUNCTE FORTE:
 › Oferim soluţii tehnice durabile de calitate superioară;

 › Promptitudine şi profesionalism;

 › Termene de livrare scurte;

 › Biroul propriu de proiectare, calcul static şi detaliere 3D, 
utilizează cele mai performante soluţii software în dome-
niu precum: Robot Structural Analisys Professional, ETABS 
2013, Arhicad, Tekla Structures 18�1�

MISIUNEA COMPANIEI:
 › Să înţelegem necesităţile clientului pentru a-i oferi so-
luţii tehnice de izolare profesionale şi personalizate, pu-
nând la dispoziţie know how-ul în domeniu;

 › Orientare spre dezvoltare în direcţia simplificării proce-
sului de montaj;

 › Sistemele de panouri termoizolante POLAR PANEL să de-
vină o emblemă a calităţii;

 › Să ne remarcăm pe piaţa producătorilor români de ma-
teriale de construcţii cu cele mai competitive preţuri, im-
plementând ideea că: "Produsul românesc reprezintă un 
simbol al calităţii, la preţuri avantajoase"�

The partner 
          you’re looking for!
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GARANŢIA PRODUSELOR ŞI MARCAJUL CE
Garanţia produse-
lor POLAR PANOURI 
TERMOIZOLANTE este 
dată de producerea 
acestora în confor-
mitate cu normativul 
european armonizat 
SR EN 14509:2013, cu 
certificatul ISO 9001 
actualizat pentru "Fa-
bricarea de panouri 
sandwich autopor-
tante" şi, nu în ultimul 
rând, prin obţinerea 
dreptului de a co-
mercializa panouri cu 
marcaj CE, simbol ce 
atestă faptul că aces-

tea respectă cerinţele legale cu privire la siguranţa produ-
selor pentru construcţii�

Finisajele metalice de înaltă calitate precum şi acoperirea 
feţei metalice cu sistemele de vopsitorie de înaltă clasă 
oferă panourilor termoizolante un grad ridicat de protecţie 
împotriva coroziunii�

SUSTENABILITATE – DURABILITATE
Durabilitatea astăzi înseamnă viitorul generaţiilor urmă-
toare� Cu soluţiile noastre de panouri termoizolante, puteţi 
reduce costurile cu energia cu până la 40 la sută, faţă de o 
soluţie tradiţională�

DESIGN DIVERSIFICAT
Cu o gamă largă de profilaturi ale suprafeţelor metalice şi 
posibilitatea de a realiza diverse combinaţii între acestea, 
oferim proiectului dumneavoastră cel mai bun design posi-
bil, iar ideile devin realitate�

UŞURINŢA MONTAJULUI
Implementăm un sistem inovativ de conformare a prinderii 
mecanice dintre panouri care oferă procesului de montaj 
precizie ridicată, dar şi un design arhitectural deosebit� De 
asemenea, gradul ridicat de industrializare (prefabricare) 
asigură montajului precizie, simplitate şi rapiditate�

PROTECŢIE LA FOC
Panourile din poliizocianurat PIR asigură pentru panourile 
de perete o rezistenţă la foc EI15 şi EI30, iar pentru panourile 
de acoperiş REI15 şi REI30, de asemenea, clasa de reacţie la 
foc este B-s2, d0�

Panourile din vată minerală asigură pentru panourile de 
perete o rezistenţă la foc EI60, EI120 și EI180, iar pentru pa-
nourile de acoperiş REI30, și REI60, de asemenea, clasa de 
reacţie la foc este A2-s1, d0�

Vopsea poliesterică 25 μm
Primer - grund spumabil
Strat de zinc pasivat
Tablă din oţel S220GD, S250GD, S280GG, S320GD
Strat grund pasivat
Primer - grund spumabil

Beton
Cărămidă
Lemn
PFL
Plută
Vată minerală
Polistiren
Poliuretan1720

760

200
130 100 90 80

50

Conductivitatea termică  
a poliuretanului în comparaţie 
cu alte materiale
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Linia de producţie este proiectată şi realizată în conformitate cu 
cele mai noi tehnologii în domeniu, fiind definită printr-o capaci-
tate de producţie ridicată şi un proces de producţie continuu şi 
integral automatizat�

Calitatea ridicată a materialelor de fabricaţie împreună cu teh-
nologia de producţie modernă, asigură panourilor termoizolante 
proprietăţi fizice şi mecanice de înaltă clasă și, prin urmare, au o 
gamă largă de aplicaţii�

Principalele avantaje ale utilizării panourilor termoizolante:

 › design inovativ al sistemului de prindere mecanică dintre două 
panouri;

 › aplicabilitate asupra oricărui tip de sistem structural;

 › posibilitate de refolosire şi recompartimentare;

 › suprafaţă utilă de construcţie mai mare comparativ cu alte sis-
teme de închidere;

 › izolare termică şi acustică, protecţie la foc;

 › grad ridicat de industrializare - prefabricare a construcţiilor�

Principalul compus al panourilor termoizolante este POLIURETA-
NUL, o spumă rigidă, izolantă, rezultat al reacţiei chimice de ames-
tecare a poliolului şi izocianatului şi diferiţi aditivi şi catalizatori� În 
funcţie de timpul de reacţie al materialului, acesta este gata de 
utilizare în câteva minute� 

Principalele caracteristici ale acestui compus:

 › izolare termică excelentă;

 › rezistenţă bună la compresiune şi stabilitate dimensională în 
cazul utilizării în medii cu temperaturi scăzute sau ridicate;

 › material cu impermeabilitate ridicată;

 › este un material uşor;

 › rezistenţă structurală ridicată și aderenţă intrinsecă la metale;

POLIIZOCIANURATUL vine cu avantajele poliuretanului deja cunos-
cute – material uşor cu greutate extrem de mică, înaltă rezistenţă 
structurală, adeziune intrinsecă la metale și excelente proprietăţi de 
izolare termică� În plus, structura inelară ciclică a poliizocianuratului 
îi conferă o stabilitate termică mai mare, având ca rezultat îmbu-
nătăţirea performanţelor atât de reacţie la foc cât şi de protecţie�

Datorită suprafeţelor metalice formate din două straturi suport 
din tablă de calitate S220GD+Z+140, sau S250GD+Z+140, zincate la 
cald şi prevopsite, panourile sandwich sunt complet impermeabile� 
Calitatea remarcabilă de izolare termică este datorată în principal 
proprietăţilor spumei poliuretanice rigide, care are cel mai mic co-
eficient de conductivitate termică dintre toate materialele utiliza-
te în mod obişnuit (cărămidă, B�C�A, lemn, vată minerală, polistiren)� 
Spuma rigidă de poliizocianurat se caracterizează prin proprietăţi 
la fel de bune de izolare termică, însă în ceea ce priveşte indicato-
rii de rezistenţă la foc, aceştia sunt semnificativ îmbunătăţiţi�

metodologia  
de evaluare a încărcărilor
Metodologia de calcul a panourilor termoizolante de tip sand-
wich presupune luarea în calcul a unor sarcini precum: încărcări 
permanente, zăpadă, vânt� După care, două sarcini suplimentare 
sunt de o importanţă majoră în evaluarea capacităţii portante a 
panourilor: tensiunile rezultate din diferenţele de temperatură 
dintre cele două feţe ale panoului și fluajul stratului de izolaţie ca 
urmare a tensiunilor tangenţiale din acesta (dezvoltate, în special, 
în materiale sintetice)�

Având în vedere proprietăţile excelente de izolare termică ale 
spumei poliuretanice, radiaţia termică – efect al razelor soarelui, 
apare doar pe o singură faţă a panoului, ceea ce conduce la o 
diferenţă de temperatură semnificativă între suprafaţa expusă 
radiaţiei și cea neexpusă� Conductivitatea termică mare, dar și 
coeficientul de dilatare termică – ambele specifice metalelor – 
determină apariţia unor tensiuni interne semnificative la nivelul 

secţiunii transversale de tip sandwich și, de asemenea, pot cauza 
deformaţii ale panoului� 

Spre deosebire de metale, materialele sintetice au o comportare 
diferită sub efectul unei încărcări constante� Iniţial, deformaţiile 
transversale dau naștere unor reacţiuni elastice� În cazul în care, 
încărcarea rămâne constantă, deformaţiile pur elastice se mă-
resc continuu, datorită deformării polimerului�

Având în vedere că panourile termoizolante sunt elemente com-
pozite, ipoteza lui Bernoulli referitoare la planeitatea secţiunii 
transversale în urma apariţiei unei deformaţii, nu mai este valabilă� 
Vor trebui luate în considerare deformaţiile și tensiunile apărute 
în stratul de izolaţie� Calculele care iau în considerare o „legătură 
rigidă” între componentele panoului sandwich vor conduce teore-
tic la o supraestimare a capacităţii portante a panourilor și, astfel, 
la dimensionarea incorectă a acestora�

procesul de producţie  
şi materialele folosite
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RAL 5010RAL 3009RAL 3000RAL 1015 RAL 9006RAL 6011 RAL 6021 RAL 9007RAL 9002RAL 8017RAL 8004RAL 7016

tipuri de profilaturi  
ale suprafeţelor metalice

« STANDARD
Secţiune cu nervuri simetrice ce oferă un rezultat estetic interesant.

MICRONERVURAT » 
Secţiunea fin nervurată satisface exigenţe estetice ridicate.

MICROCASETAT »

 LIS »
Secţiune plană, fără nervuri, oferă un design simplu şi elegant.

« CASETAT
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panouri de perete  
cu prindere vizibilă 
termoizolaţie PUR / 
termoizolaţie rezistentă la foc PIR

Panourile sunt potrivite ca utilizare pentru orice tipuri de construcţii ce 
necesită o bună izolare, montaj rapid şi, nu în ultimul rând, un aspect 
estetic. Sunt potrivite pentru faţade de clădiri industriale și de birouri, 
hale de producţie, depozite, săli de sport, hypermarket-uri, centre de 
afaceri, garaje, benzinării.

Caracteristicile produsului:
 › Lungime standard maximă: 13�5 m, până la un maxim de 15 m, însă în 

mod excepţional se pot livra panouri până la o lungime de 17 m;

 › Miez panou termoizolant: Spumă poliuretanică PUR / Spumă poliizoci-
anurat PIR;

 › Tablă din oţel zincat prevopsită – vopsea poliesterică cu grosimea de 
25 μm, cu diverse microprofilaturi, protejată cu folie de protecţie pe 
ambele feţe� 

 › Prinderea mecanică dintre panouri oferă procesului de montaj precizie 
ridicată, de asemenea, garnitura de etanşare ajută la asigurarea izolării 
termice şi a etanşeizării îmbinării;

 › Element prefabricat ce ajută la industrializarea procesului de execuţie 
în domeniul construcţiilor�

1�000 mm

D

Grosimi disponibile 
pentru producţie:

40 50 60 80 100 120 150 180

Detaliu PPPV fără şurub Detaliu PPPV cu şurub Toleranţe dimensionale conform SR EN 14509:2013:
LUNGIME < 3000 mm ± 5 mm

LUNGIME > 3000 mm ± 10 mm

Abatere de la perpendicularitate 6 mm

LĂŢIME UTILĂ ± 2 mm

GROSIME (D) < 100 mm ± 2 mm

GROSIME (D) > 100 mm ± 2%

Proprietăţi termice
Grosime panou R • Rezistenţă termică U • Transmitanţă

40 mm 2.00 0.50

50 mm 2.50 0.40

60 mm 2.94 0.34

80 mm 3.85 0.26

100 mm 4.76 0.21

120 mm 5.88 0.17

150 mm 7.14 0.14

180 mm 9.09 0.11
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Sarcină 
uniform 

distribuită 
q [daN/m2]

Distanţa 
maximă  

între 
reazeme [m]

40 50 60 80 100 120 150 180 40 50 60 80 100 120 150 180

60 L= 3,1 3,65 4,2 5,15 6 6,8 7,95 9,05 4,05 4,8 5,45 6,7 7,9 8,95 10,45 11,9

80 L= 2,8 3,3 3,75 4,6 5,4 6,15 7,2 8,15 3,6 4,25 4,9 6 7 8 9,4 10,7

100 L= 2,55 3,05 3,45 4,25 5 5,65 6,6 7,5 3,3 3,9 4,45 5,5 6,45 7,4 8,65 9,8

120 L= 2,4 2,8 3,25 3,95 4,65 5,3 6,2 7,05 3,05 3,6 4,1 5,1 6 6,85 8,05 9,1

140 L= 2,25 2,65 3,05 3,75 4,4 5 5,85 6,65 2,85 3,4 3,9 4,8 5,65 6,45 7,55 8,6

160 L= 2,15 2,5 2,9 3,55 4,15 4,75 5,55 6,3 2,7 3,2 3,65 4,5 5,35 6,1 7,15 8,15

180 L= 2,05 2,4 2,75 3,4 4 4,55 5,3 6,05 2,5 3 3,45 4,3 5,05 5,8 6,8 7,8

200 L= 1,95 2,3 2,65 3,25 3,8 4,35 5,1 5,8 2,4 2,9 3,3 4,1 4,85 5,55 6,55 7,45

220 L= 1,85 2,2 2,55 3,15 3,7 4,2 4,9 5,6 2,3 2,75 3,15 3,9 4,65 5,35 6,3 7,15

240 L= 1,75 2,1 2,45 3 3,55 4,05 4,75 5,4 2,2 2,65 3,05 4,05 4,45 5,15 6,05 6,85

250 L= 1,7 2,05 2,35 2,95 3,5 3,9 4,6 5,25 2,15 2,55 2,95 3,9 4,35 4,95 5,85 6,7

*) Tabelul prezintă distanţele maxim admisibile, în metri, între două reazeme consecutive, corespunzătoare fiecărei sarcini uniform distribuite, pentru 
panouri de perete� Rezultatele au fost obţinute în urma testelor efectuate în laboratoare acreditate, în conformitate cu SR EN 14509, anexa A, anexa B, 
anexa C, pentru panouri cu faţa exterioară şi interioară din oţel de 0�5mm grosime�
**) Verificarea rezultatelor obţinute în urma testelor s-a realizat în conformitate cu SR EN 14509, anexa E�
***) Valoarea numerică a sarcinilor uniform distribuite - q, reprezintă valoarea de calcul a efectelor acţiunilor (Sd) şi trebuie determinată prin gruparea 
valorilor acţiunilor care sunt considerate să apară simultan� Grupările de acţiuni sunt în concordanţă cu SR EN 1990, cap� 6�4 şi cap� 6�5�

La termoizolaţia rezistentă la foc PIR se adaugă următoarele caracteristici:
 › Rezistenţă la foc – capacitatea elementului prefabricat de a limita raspândirea 

flăcărilor pentru o anumită perioadă de timp� Certificarea la foc a panourilor este 
definită prin următoarele caracteristici:

(R) – Capacitate portantă (E) – Etanşeitate la propagarea 
fumului şi a gazelor (I) – Izolare termică

 › Polar Panour Termoizolant de Perete cu Prindere Vizibilă şi Grosime 50mm – EI 20’
 › Polar Panour Termoizolant de Perete cu Prindere Vizibilă şi Grosime 60mm – EI 20’
 › Polar Panour Termoizolant de Perete cu Prindere Vizibilă şi Grosime 80mm – EI 30’
 › Polar Panour Termoizolant de Perete cu Prindere Vizibilă şi Grosime 100mm – EI 30’

 › Polar Panour Termoizolant de Perete cu Prindere Vizibilă şi Grosime 120mm – EI 30’
 › Panourile sunt certificate conform rapoartelor de clasificare: CR-79-01/06�06�2016 

şi CR-79-02/06�06�2016 pentru conformarea cu norma BDS EN 13501-
2:2007+A1:2009

 › Reacţie la foc – capacitatea elementului prefabricat compozit de a rezista arderii�
 › Pentru reacţia la foc panourile au fost clasificate după cum urmează:

Comportare la foc Degajare de fum Formare Picături

B - s 2 , d 0
 › Panourile sunt certificate conform raportului 1871—CPR-RtF-156 pentru confor-

marea cu norma EN 13501-1:2007+A1:2009

(1) valoarea de proiectare la starea limită ultimă (S�L�U�);

(2) valoarea de proiectare la starea limită de serviciu (S�L�S�) –  
gruparea caracteristică (folosită, de obicei, pentru stări limită ireversibile);

(3) valoarea de proiectare la starea limită de serviciu (S�L�S�) –  
gruparea frecventă (folosită pentru deflexiuni),

„+” – înseamnă „în grupare cu”;

„Σ” – înseamnă „efectul grupat al”�

Panouri Termoizolante de Perete - simpla rezemare
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Panouri Termoizolante de Perete - simpla rezemare
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panouri de perete cu prindere ascunsă

Panourile sunt potrivite ca utilizare pentru orice tipuri de construcţii ce 
necestită o bună izolare, montaj rapid şi nu în ultimul rând un aspect 
estetic. Sunt potrivite pentru faţade de clădiri industriale și de birouri, 
hale de producţie, depozite, săli de sport, hipermarket-uri, centre de 
afaceri, garaje, benzinării.  Sistmul de îmbinare cu canal dublu special 
configurat, oferă rezistenţă mecanică şi izolaţie termică superioară ori-
cărui alt produs de panou de perete similar.

Caracteristicile produsului:
 › Lungime standard maximă: 13�5 m, până la un maxim de 15 m, însă în 

mod excepţional se pot livra panouri până la o lungime de 17 m;

 › Miez panou termoizolant: Spumă poliuretanică PUR;

 › Tablă din oţel zincat prevopsită – vopsea poliesterică cu grosimea de 
25 μm, cu diverse microprofilaturi, protejată cu folie de protecţie pe 
ambele feţe�

 › Prinderea mecanică dintre panouri oferă procesului de montaj precizie 
ridicată, de asemenea, garnitura de etanşare ajută la asigurarea izolării 
termice şi a etanşeizării îmbinării;

 › Element prefabricat ce ajută la industrializarea procesului de execuţie 
în domeniul construcţiilor�

1�000 mm

D

Toleranţe dimensionale conform SR EN 14509:2013:
LUNGIME < 3000 mm ± 5 mm

LUNGIME > 3000 mm ± 10 mm

Abatere de la perpendicularitate 6 mm

LĂŢIME UTILĂ ± 2 mm

GROSIME (D) < 100 mm ± 2 mm

GROSIME (D) > 100 mm ± 2%

Grosimi disponibile 
pentru producţie:

6050 80 100 120

miez poliuretanic

Detaliu PPPA fără şurub Detaliu PPPA cu şurub
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Sarcină 
uniform 

distribuită 
q [daN/m2]

Distanţa 
maximă  

între 
reazeme [m]

50 60 80 100 120 50 60 80 100 120

60 L= 3,65 4,2 5,15 6 6,8 4,8 5,45 6,7 7,9 8,95

80 L= 3,3 3,75 4,6 5,4 6,15 4,25 4,9 6 7 8

100 L= 3,05 3,45 4,25 5 5,65 3,9 4,45 5,5 6,45 7,4

120 L= 2,8 3,25 3,95 4,65 5,3 3,6 4,1 5,1 6 6,85

140 L= 2,65 3,05 3,75 4,4 5 3,4 3,9 4,8 5,65 6,45

160 L= 2,5 2,9 3,55 4,15 4,75 3,2 3,65 4,5 5,35 6,1

180 L= 2,4 2,75 3,4 4 4,55 3 3,45 4,3 5,05 5,8

200 L= 2,3 2,65 3,25 3,8 4,35 2,9 3,3 4,1 4,85 5,55

220 L= 2,2 2,55 3,15 3,7 4,2 2,75 3,15 3,9 4,65 5,35

240 L= 2,1 2,45 3 3,55 4,05 2,65 3,05 4,05 4,45 5,15

250 L= 2,05 2,35 2,95 3,5 3,9 2,55 2,95 3,9 4,35 4,95

*) Tabelul prezintă distanţele maxim admisibile, în metri, între două reazeme consecutive, corespunzătoare fiecărei sarcini uniform distribuite, pentru 
panouri de perete� Rezultatele au fost obţinute în urma testelor efectuate în laboratoare acreditate, în conformitate cu SR EN 14509, anexa A, anexa B, 
anexa C, pentru panouri cu faţa exterioară şi interioară din oţel de 0�5mm grosime�
**) Verificarea rezultatelor obţinute în urma testelor s-a realizat în conformitate cu SR EN 14509, anexa E�
***) Valoarea numerică a sarcinilor uniform distribuite - q, reprezintă valoarea de calcul a efectelor acţiunilor (Sd) şi trebuie determinată prin gruparea 
valorilor acţiunilor care sunt considerate să apară simultan� Grupările de acţiuni sunt în concordanţă cu SR EN 1990, cap� 6�4 şi cap� 6�5�

(1) valoarea de proiectare la starea limită ultimă (S�L�U�);
(2) valoarea de proiectare la starea limită de serviciu (S�L�S�) – gruparea caracteristică (folosită, 
de obicei, pentru stări limită ireversibile);
(3) valoarea de proiectare la starea limită de serviciu (S�L�S�) – gruparea frecventă (folosită 
pentru deflexiuni),
„+” – înseamnă „în grupare cu”;
„Σ” – înseamnă „efectul grupat al”�
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panouri de perete cu prindere ascunsă

Panourile 
sunt potri-
vite ca utilizare 
pentru orice tipuri de 
construcţii ce necestită 
o bună izolare, montaj rapid şi 
nu în ultimul rând un grad mare de 
rezistenţă la foc. Sunt potrivite pentru 
faţade de clădiri industriale și de birouri, 
hale de producţie, depozite, săli de sport, hi-
permarket-uri, centre de afaceri, garaje, benzinării.  
Sistmul de îmbinare cu canal dublu special configurat, 
oferă rezistenţă mecanică şi izolaţie termică superioară ori-
cărui alt produs de panou de perete similar.

Caracteristicile produsului:
 › Lungime standard maximă: 13�5 m, până la un maxim de 15 m, însă în 

mod excepţional se pot livra panouri până la o lungime de 17 m;

 › Miez panou termoizolant: Spumă poliizocianurat PIR;

 › Tablă din oţel zincat prevopsită – vopsea poliesterică cu grosimea de 25 μm, 
cu diverse microprofilaturi, protejată cu folie de protecţie pe ambele feţe�

 › Prinderea mecanică dintre panouri oferă procesului de montaj precizie 
ridicată, de asemenea, garnitura de etanşare ajută la asigurarea izolării 
termice şi a etanşeizării îmbinării;

 › Element prefabricat ce ajută la industrializarea procesului de execuţie 
în domeniul construcţiilor�

 › Rezistenţa la foc – capacitatea elementului prefabricat de a limita răs-
pândirea flăcărilor pentru o anumită perioadă de timp� Certificarea la 
foc a panourilor este definită prin următoarele caracteristici:

(R) – Capacitate portantă (E) – Etanşeitate la propagarea 
fumului şi a gazelor

(I) – Izolare 
termică

 › Polar Panour Termoizolant de Perete cu Prindere Ascunsă şi Grosime 
50mm – EI 20’

 › Polar Panour Termoizolant de Perete cu Prindere Ascunsă şi Grosime 
60mm – EI 20’

 › Polar Panour Termoizolant de Perete cu Prindere Ascunsă şi Grosime 
80mm – EI 30’

 › Polar Panour Termoizolant de Perete cu Prindere Ascunsă şi Grosime 
100mm – EI 30’

 › Polar Panour Termoizolant de Perete cu Prindere Ascunsă şi Grosime 
120mm – EI 30’

1�000 mm

D

Toleranţe dimensionale conform SR EN 14509:2013:
LUNGIME < 3000 mm ± 5 mm

LUNGIME > 3000 mm ± 10 mm

Abatere de la perpendicularitate 6 mm

LĂŢIME UTILĂ ± 2 mm

GROSIME (D) < 100 mm ± 2 mm

GROSIME (D) > 100 mm ± 2%

rezistent la foc

 › Panourile sunt certificate conform rapoartelor de clasificare: CR-79-
01/06�06�2016 şi CR-79-02/06�06�2016 pentru conformarea cu norma 
BDS EN 13501-2:2007+A1:2009

 › • Reacţie la foc – capacitatea elementului prefabricat compozit de a 
rezista arderii�

 › Pentru reacţia la foc panourile au fost clasificate după cum urează:

Comportare la foc Degajare de fum Formare Picături

B - s 2 , d 0

 › Panourile sunt certificate conform raportului 1871—CPR-RtF-156 pentru 
conformarea cu norma EN 13501-1:2007+A1:2009

Detaliu PPPA cu şurub

Grosimi disponibile 
pentru producţie:

6050 80 100 120
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Sarcină 
uniform 

distribuită  
q [daN/m2]

Distanţa 
maximă  

între 
reazeme [m]

50 60 80 100 120 50 60 80 100 120

60 L= 3,65 4,2 5,15 6 6,8 4,8 5,45 6,7 7,9 8,95

80 L= 3,3 3,75 4,6 5,4 6,15 4,25 4,9 6 7 8

100 L= 3,05 3,45 4,25 5 5,65 3,9 4,45 5,5 6,45 7,4

120 L= 2,8 3,25 3,95 4,65 5,3 3,6 4,1 5,1 6 6,85

140 L= 2,65 3,05 3,75 4,4 5 3,4 3,9 4,8 5,65 6,45

160 L= 2,5 2,9 3,55 4,15 4,75 3,2 3,65 4,5 5,35 6,1

180 L= 2,4 2,75 3,4 4 4,55 3 3,45 4,3 5,05 5,8

200 L= 2,3 2,65 3,25 3,8 4,35 2,9 3,3 4,1 4,85 5,55

220 L= 2,2 2,55 3,15 3,7 4,2 2,75 3,15 3,9 4,65 5,35

240 L= 2,1 2,45 3 3,55 4,05 2,65 3,05 4,05 4,45 5,15

250 L= 2,05 2,35 2,95 3,5 3,9 2,55 2,95 3,9 4,35 4,95

*) Tabelul prezintă distanţele maxim admisibile, în metri, între două reazeme consecutive, corespunzătoare fiecărei sarcini uniform distribuite, pentru 
panouri de perete� Rezultatele au fost obţinute în urma testelor efectuate în laboratoare acreditate, în conformitate cu SR EN 14509, anexa A, anexa B, 
anexa C, pentru panouri cu faţa exterioară şi interioară din oţel de 0�5mm grosime�
**) Verificarea rezultatelor obţinute în urma testelor s-a realizat în conformitate cu SR EN 14509, anexa E�
***) Valoarea numerică a sarcinilor uniform distribuite - q, reprezintă valoarea de calcul a efectelor acţiunilor (Sd) şi trebuie determinată prin gruparea 
valorilor acţiunilor care sunt considerate să apară simultan� Grupările de acţiuni sunt în concordanţă cu SR EN 1990, cap� 6�4 şi cap� 6�5�

(1) valoarea de proiectare la starea limită ultimă (S�L�U�);
(2) valoarea de proiectare la starea limită de serviciu (S�L�S�) – gruparea caracteristică (folosită, 
de obicei, pentru stări limită ireversibile);
(3) valoarea de proiectare la starea limită de serviciu (S�L�S�) – gruparea frecventă (folosită 
pentru deflexiuni),
„+” – înseamnă „în grupare cu”;
„Σ” – înseamnă „efectul grupat al”�

Panouri Termoizolante de Perete - simpla rezemare
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panouri de acoperiş 
3 cute

Panourile sunt potrivite ca utilizare pentru orice tipuri de construcţii ce 
necestită o bună izolare, montaj rapid şi nu în ultimul rând un aspect 
estetic. Sunt potrivite pentru acoperişuri ce au o pantă minimă de 7%.

Caracteristicile produsului:
 › Lungime standard maximă: 13�5m, până la un maxim de 15m, însă în 

mod excepţional se pot livra panouri până la o lungime de 17m; 

 › Miez panou termoizolant: Spumă poliuretanică PUR;

 › Tablă din oţel zincat prevopsită – vopsea poliesterică cu grosimea de 
25 μm, protejată cu folie de protecţie pe ambele feţe� Faţa interioară a 
panoului se poate realiza şi din următoarele materiale: aluminiu cente-
zimal, carton bituminos, hârtie, cu fibră de sticlă (ZOO);

 › Prinderea mecanică dintre panouri oferă procesului de montaj precizie 
ridicată, de asemenea garnitura de etanşare ajută la asigurarea izolării 
termice şi a etanşeizării îmbinării;

 › Element prefabricat ce ajută la industrializarea procesului de execuţie 
în domeniul construcţiilor;

 › Chertarea panourilor – tăierea tablei inferioare şi a miezului de spumă 
poliuretanică în vederea suprapunerii panourilor, se poate realiza direct 
în fabrică�

1�000 mm

D

Toleranţe dimensionale conform SR EN 14509:2013:
LUNGIME < 3000 mm ± 5 mm

LUNGIME > 3000 mm ± 10 mm

Abatere de la perpendicularitate 6 mm

LĂŢIME UTILĂ ± 2 mm

GROSIME (D) < 100 mm ± 2 mm

GROSIME (D) > 100 mm ± 2%

Grosimi disponibile 
pentru producţie:

30 40 50 60 80 100

Detaliu fără şurub Detaliu cu şurub



13

Sarcină 
uniform 

distribuită  
q [daN/m2]

Distanţa 
maximă  

între 
reazeme [m]

30 40 50 60 80 100 30 40 50 60 80 100

60 L= 3,4 3,85 4,35 4,85 5,75 6,65 3,95 4,45 5,05 5,65 6,6 7,6

80 L= 3,05 3,45 3,9 4,3 5,15 5,95 3,55 4 4,5 5 5,9 6,8

100 L= 2,8 3,15 3,55 3,95 4,7 5,45 3,25 3,65 4,15 4,55 5,35 6,2

120 L= 2,6 2,95 3,3 3,65 4,35 5,05 3 3,4 3,8 4,25 4,95 5,75

140 L= 2,45 2,75 3,1 3,45 4,1 4,75 2,85 3,2 3,6 4 4,65 5,4

160 L= 2,35 2,6 2,95 3,25 3,85 4,45 2,75 3,05 3,4 3,75 4,4 5,05

180 L= 2,25 2,5 2,8 3,1 3,65 4,25 2,65 2,95 3,3 3,6 4,1 4,75

200 L= 2,15 2,4 2,65 2,95 3,5 4,05 2,55 2,85 3,15 3,45 3,9 4,55

220 L= 2,05 2,3 2,55 2,85 3,35 3,9 2,45 2,75 3,05 3,35 3,75 4,35

240 L= 2 2,25 2,45 2,75 3,25 3,75 2,4 2,7 2,9 3,2 3,65 4,2

250 L= 1,95 2,2 2,4 2,7 3,2 3,65 2,35 2,65 2,85 3,15 3,6 4,1

*) Tabelul prezintă distanţele maxim admisibile, în metri, între două reazeme consecutive, corespunzătoare fiecărei sarcini uniform distribuite, pentru 
panouri de perete� Rezultatele au fost obţinute în urma testelor efectuate în laboratoare acreditate, în conformitate cu SR EN 14509, anexa A, anexa B, 
anexa C, pentru panouri cu faţa exterioară şi interioară din oţel de 0�5mm grosime�
**) Verificarea rezultatelor obţinute în urma testelor s-a realizat în conformitate cu SR EN 14509, anexa E�
***) Valoarea numerică a sarcinilor uniform distribuite - q, reprezintă valoarea de calcul a efectelor acţiunilor (Sd) şi trebuie determinată prin gruparea 
valorilor acţiunilor care sunt considerate să apară simultan� Grupările de acţiuni sunt în concordanţă cu SR EN 1990, cap� 6�4 şi cap� 6�5�

(1) valoarea de proiectare la starea limită ultimă (S�L�U�);
(2) valoarea de proiectare la starea limită de serviciu (S�L�S�) – gruparea caracteristică (folosită, 
de obicei, pentru stări limită ireversibile);
(3) valoarea de proiectare la starea limită de serviciu (S�L�S�) – gruparea frecventă (folosită 
pentru deflexiuni),
„+” – înseamnă „în grupare cu”;
„Σ” – înseamnă „efectul grupat al”�
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Panourile sunt potrivite ca utilizare pentru orice tipuri de construcţii ce 
necestită o bună izolare, montaj rapid şi nu în ultimul rând un aspect 
estetic. Sunt potrivite pentru acoperişuri ce au o pantă minimă de 7%.

Caracteristicile produsului:
 › Lungime standard maximă: 13�5m, până la un maxim de 15m, însă în 

mod excepţional se pot livra panouri până la o lungime de 17m; 

 › Miez panou termoizolant: Spumă poliuretanică PUR / Spumă poliizoci-
anurat PIR;

 › Tablă din oţel zincat prevopsită – vopsea poliesterică cu grosimea de 
25 μm, protejată cu folie de protecţie pe ambele feţe� Faţa interioară a 
panoului se poate realiza şi din următoarele materiale: aluminiu cente-
zimal, carton bituminos, hârtie;

 › Prinderea mecanică dintre panouri oferă procesului de montaj precizie 
ridicată, de asemenea garnitura de etanşare ajută la asigurarea izolării 
termice şi a etanşeizării îmbinării;

 › Element prefabricat ce ajuta la industrializarea procesului de execuţie 
în domeniul construcţiilor;

 › Chertarea panourilor – tăierea tablei inferioare şi a miezului de spumă 
poliuretanică în vederea suprapunerii panourilor, se poate realiza direct 
în fabrică�

panouri de acoperiş 
5 cute

1�000 mm

D

Toleranţe dimensionale conform SR EN 14509:2013:
LUNGIME < 3000 mm ± 5 mm

LUNGIME > 3000 mm ± 10 mm

Abatere de la perpendicularitate 6 mm

LĂŢIME UTILĂ ± 2 mm

GROSIME (D) < 100 mm ± 2 mm

GROSIME (D) > 100 mm ± 2%

Grosimi disponibile 
pentru producţie:

30 40 50 60 80 100 120 150

Detaliu fără şurub Detaliu cu şurub

termoizolaţie PUR / 
termoizolaţie rezistentă la foc PIR
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Sarcină 
uniform 

distribuită  
q [daN/m2]

Distanţa 
maximă  

între 
reazeme [m]

30 40 50 60 80 100 120 150 30 40 50 60 80 100 120 150

60 L= 2,7 3,35 3,95 4,5 5,5 6,45 7,3 8,5 3,6 4,5 5,3 6 7,4 8,65 9,85 11,5

80 L= 2,45 3 3,55 4,05 4,95 5,8 6,55 7,65 3,2 4 4,7 5,4 6,6 7,75 8,8 10,3

100 L= 2,25 2,75 3,25 3,7 4,55 5,35 6,05 7,05 2,95 3,65 4,3 4,95 6,05 7,1 8,1 9,4

120 L= 2,1 2,6 3,05 3,45 4,25 5 5,65 6,6 2,75 3,4 4 4,55 5,6 6,6 7,5 8,8

140 L= 1,95 2,45 2,85 3,25 4 4,7 5,35 6,25 2,55 3,2 3,75 4,3 5,3 6,2 7,05 8,3

160 L= 1,85 2,3 2,7 3,1 3,8 4,45 5,05 5,95 2,35 3 3,55 4,05 5 5,85 6,7 7,85

180 L= 1,75 2,2 2,6 2,95 3,6 4,25 4,8 5,65 2,25 2,8 3,35 3,85 4,75 5,6 6,3 7,5

200 L= 1,65 2,1 2,5 2,85 3,5 4,1 4,6 5,45 2,15 2,65 3,2 3,65 4,55 5,35 6,1 7,15

220 L= 1,55 2 2,4 2,7 3,35 3,95 4,4 5,25 2,05 2,55 3,05 3,5 4,35 5,1 5,85 6,85

240 L= 1,45 1,9 2,3 2,6 3,2 3,8 4,2 5,05 1,95 2,45 2,95 3,35 4,15 4,9 5,6 6,6

250 L= 1,4 1,85 2,25 2,55 3,15 3,75 4,1 5 1,9 2,35 2,8 3,2 4 4,85 5,5 6,5

*) Tabelul prezintă distanţele maxim admisibile, în metri, între două reazeme consecutive, corespunzătoare fiecărei sarcini uniform distribuite, pentru 
panouri de perete� Rezultatele au fost obţinute în urma testelor efectuate în laboratoare acreditate, în conformitate cu SR EN 14509, anexa A, anexa B, 
anexa C, pentru panouri cu faţa exterioară şi interioară din oţel de 0�5mm grosime�
**) Verificarea rezultatelor obţinute în urma testelor s-a realizat în conformitate cu SR EN 14509, anexa E�
***) Valoarea numerică a sarcinilor uniform distribuite - q, reprezintă valoarea de calcul a efectelor acţiunilor (Sd) şi trebuie determinată prin gruparea 
valorilor acţiunilor care sunt considerate să apară simultan� Grupările de acţiuni sunt în concordanţă cu SR EN 1990, cap� 6�4 şi cap� 6�5�

(1) valoarea de proiectare la starea limită ultimă (S�L�U�);
(2) valoarea de proiectare la starea limită de serviciu (S�L�S�) – gruparea caracteristică (folosită, 
de obicei, pentru stări limită ireversibile);
(3) valoarea de proiectare la starea limită de serviciu (S�L�S�) – gruparea frecventă (folosită 
pentru deflexiuni),
„+” – înseamnă „în grupare cu”;
„Σ” – înseamnă „efectul grupat al”�

La termoizolaţia rezistentă la foc PIR se adaugă următoarele caracteristici:
 › Rezistenţă la foc – capacitatea elementului prefabricat de a limita raspândirea 

flăcărilor pentru o anumită perioadă de timp� Certificarea la foc a panourilor este 
definită prin următoarele caracteristici:

(R) – Capacitate portantă (E) – Etanşeitate la propagarea 
fumului şi a gazelor (I) – Izolare termică

 › Polar Panour Termoizolant de Perete cu Prindere Vizibilă şi Grosime 50mm – EI 20’
 › Polar Panour Termoizolant de Perete cu Prindere Vizibilă şi Grosime 60mm – EI 20’
 › Polar Panour Termoizolant de Perete cu Prindere Vizibilă şi Grosime 80mm – EI 30’
 › Polar Panour Termoizolant de Perete cu Prindere Vizibilă şi Grosime 100mm – EI 30’
 › Polar Panour Termoizolant de Perete cu Prindere Vizibilă şi Grosime 120mm – EI 30’

 › Polar Panour Termoizolant de Perete cu Prindere Vizibilă şi Grosime 150mm – EI 30’
 › Polar Panour Termoizolant de Perete cu Prindere Vizibilă şi Grosime 180mm – EI 30’
 › Panourile sunt certificate conform rapoartelor de clasificare: CR-79-01/06�06�2016 

şi CR-79-02/06�06�2016 pentru conformarea cu norma BDS EN 13501-
2:2007+A1:2009

 › Reacţie la foc – capacitatea elementului prefabricat compozit de a rezista arderii�
 › Pentru reacţia la foc panourile au fost clasificate după cum urmează:

Comportare la foc Degajare de fum Formare Picături

B - s 2 , d 0
 › Panourile sunt certificate conform raportului 1871—CPR-RtF-156 pentru confor-

marea cu norma EN 13501-1:2007+A1:2009
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panouri de perete cu prindere vizibilă  
şi miez de vată minerală

Panourile sunt potrivite ca utilizare pentru orice tipuri de construcţii 
ce au cerinte specifice de comportare la foc si fonoizolare. Sunt potri-
vite pentru faţade de clădiri industriale și de birouri, hale de producţie, 
depozite, săli de sport, hypermarket-uri, centre de afaceri, garaje, be-
zinării.

Caracteristicile produsului:
 › Lungime standard maximă: 13�5 m, până la un maxim de 15 m, însă în mod excep-

ţional se pot livra panouri până la o lungime de 17 m;

 › Miez panou termoizolant:  VATĂ MINERALĂ;

 › Tablă din oţel zincat prevopsită – vopsea poliesterică cu grosimea de 25 μm, cu 
diverse microprofilaturi, protejată cu folie de protecţie pe ambele feţe;

 › Prinderea mecanică dintre panouri oferă procesului de montaj precizie ridicată, 
de asemenea, garnitura de etanşare ajută la asigurarea izolării termice şi a etan-
şeizării îmbinării;

 › Element prefabricat ce ajută la industrializarea procesului de execuţie în dome-
niul construcţiilor;

 › Rezistenţă la foc;

 › Reacţie la foc�

1�000 mm

D

Toleranţe dimensionale conform SR EN 14509:2013:
LUNGIME < 3000 mm ± 5 mm

LUNGIME > 3000 mm ± 10 mm

Abatere de la perpendicularitate 6 mm

LĂŢIME UTILĂ ± 2 mm

GROSIME (D) < 100 mm ± 2 mm

GROSIME (D) > 100 mm ± 2%

Grosimi disponibile 
pentru producţie:

60 80 100 120 150 200

Detaliu PPPV cu şurub
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Sarcină 
uniform 

distribui-
tă q [daN/

m2]

Distanţa 
maximă  

între 
reazeme 

[m]

60 mm 80 mm 100 mm 120 mm 150 mm 200 mm 60 mm 80 mm 100 mm 120 mm 150 mm 200 mm

60 L= 4 5 5,9 6,75 7,9 9,7 4,9 6,15 7,3 8,4 9,9 11,5

80 L= 3,5 4,4 5,2 5,95 7 8,65 4,2 5,3 6,3 7,3 8,65 9,95

100 L= 3,15 3,95 4,7 5,35 6,35 7,85 3,7 4,7 5,6 6,5 7,7 8,85

120 L= 2,85 3,6 4,3 4,95 5,85 7,2 3,3 4,2 5,05 5,85 7 7,95

140 L= 2,65 3,3 3,95 4,55 5,4 6,75 3 3,85 4,6 5,35 6,4 7,25

160 L= 2,45 3,1 3,7 4,25 5,05 6,3 2,75 3,5 4,25 4,95 5,9 6,65

180 L= 2,3 2,9 3,45 4 4,8 5,95 2,5 3,25 3,95 4,6 5,5 6,15

200 L= 2,15 2,7 3,25 3,8 4,5 5,65 2,35 3,05 3,7 4,3 5,2 5,75

220 L= 2 2,55 3,1 3,6 4,3 5,4 2,2 2,85 3,45 4,05 4,9 5,4

240 L= 1,9 2,45 2,95 3,4 4,1 5,15 2,05 2,65 3,25 3,8 4,6 5,05

250 L= 1,85 2,4 2,85 3,35 4 5 2 2,6 3,15 3,7 4,45 4,9

*) Tabelul prezintă distanţele maxim admisibile, în metri, între două reazeme consecutive, corespunzătoare fiecărei sarcini uniform distribuite, pentru 
panouri de perete� Rezultatele au fost obţinute în urma testelor efectuate în laboratoare acreditate, în conformitate cu SR EN 14509, anexa A, anexa B, 
anexa C, pentru panouri cu faţa exterioară şi interioară din oţel de 0�5mm grosime�
**) Verificarea rezultatelor obţinute în urma testelor s-a realizat în conformitate cu SR EN 14509, anexa E�
***) Valoarea numerică a sarcinilor uniform distribuite - q, reprezintă valoarea de calcul a efectelor acţiunilor (Sd) şi trebuie determinată prin gruparea 
valorilor acţiunilor care sunt considerate să apară simultan� Grupările de acţiuni sunt în concordanţă cu SR EN 1990, cap� 6�4 şi cap� 6�5�

(1) valoarea de proiectare la starea limită ultimă (S�L�U�);
(2) valoarea de proiectare la starea limită de serviciu (S�L�S�) – gruparea caracteristică (folosită, 
de obicei, pentru stări limită ireversibile);
(3) valoarea de proiectare la starea limită de serviciu (S�L�S�) – gruparea frecventă (folosită 
pentru deflexiuni),
„+” – înseamnă „în grupare cu”;
„Σ” – înseamnă „efectul grupat al”�

Panouri Termoizolante de Perete - simpla rezemare
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panouri de perete cu prindere ascunsă  
şi miez de vată minerală

Panourile sunt potrivite ca utilizare pentru orice tipuri de construcţii 
ce au cerinte specifice de comportare la foc si fonoizolare. Sunt potri-
vite pentru faţade de clădiri industriale și de birouri, hale de producţie, 
depozite, săli de sport, hypermarket-uri, centre de afaceri, garaje, be-
zinării.

Caracteristicile produsului:
 ›  Lungime standard maximă: 13�5 m, până la un maxim de 15 m, însă în mod excep-

ţional se pot livra panouri până la o lungime de 17 m;

 › Miez panou termoizolant:  VATĂ MINERALĂ;

 › Tablă din oţel zincat prevopsită – vopsea poliesterică cu grosimea de 25 μm, cu 
diverse microprofilaturi, protejată cu folie de protecţie pe ambele feţe� 

 › Prinderea mecanică dintre panouri oferă procesului de montaj precizie ridicată, 
de asemenea, garnitura de etanşare ajută la asigurarea izolării termice şi a etan-
şeizării îmbinării;

 › Element prefabricat ce ajută la industrializarea procesului de execuţie în dome-
niul construcţiilor�

 › Rezistenţă la foc 

 › Reacţie la foc

1�000 mm

D

Toleranţe dimensionale conform SR EN 14509:2013:
LUNGIME < 3000 mm ± 5 mm

LUNGIME > 3000 mm ± 10 mm

Abatere de la perpendicularitate 6 mm

LĂŢIME UTILĂ ± 2 mm

GROSIME (D) < 100 mm ± 2 mm

GROSIME (D) > 100 mm ± 2%

Grosimi disponibile 
pentru producţie:

60 80 100 120 150

Detaliu PPPA cu şurub



19

Sarcină uniform 
distribuită  
q [daN/m2]

Distanţa maximă  
între reazeme [m]

60 mm 80 mm 100 mm 120 mm 150 mm 60 mm 80 mm 100 mm 120 mm 150 mm

60 L= 4 5 5,9 6,7 7,9 4,9 6,15 7,3 8,4 9,8

80 L= 3,5 4,4 5,2 5,9 7 4,2 5,3 6,3 7,2 8,6

100 L= 3,15 3,95 4,7 5,35 6,3 3,7 4,7 5,6 6,4 7,6

120 L= 2,85 3,6 4,3 4,9 5,8 3,3 4,2 5,05 5,8 6,9

140 L= 2,65 3,3 3,95 4,5 5,4 3 3,85 4,6 5,3 6,3

160 L= 2,45 3,1 3,7 4,25 5 2,75 3,5 4,25 4,9 5,9

180 L= 2,3 2,9 3,45 4 4,7 2,5 3,25 3,95 4,5 5,5

200 L= 2,15 2,7 3,25 3,8 4,5 2,35 3,05 3,7 4,3 5,1

220 L= 2 2,55 3,1 3,6 4,3 2,2 2,85 3,45 4 4,8

240 L= 1,9 2,45 2,95 3,3 4,1 2,05 2,65 3,25 3,7 4,6

250 L= 1,85 2,4 2,85 3,2 4 2 2,6 3,15 3,5 4,5

*) Tabelul prezintă distanţele maxim admisibile, în metri, între două reazeme consecutive, corespunzătoare fiecărei sarcini uniform distribuite, pentru 
panouri de perete� Rezultatele au fost obţinute în urma testelor efectuate în laboratoare acreditate, în conformitate cu SR EN 14509, anexa A, anexa B, 
anexa C, pentru panouri cu faţa exterioară şi interioară din oţel de 0�5mm grosime�
**) Verificarea rezultatelor obţinute în urma testelor s-a realizat în conformitate cu SR EN 14509, anexa E�
***) Valoarea numerică a sarcinilor uniform distribuite - q, reprezintă valoarea de calcul a efectelor acţiunilor (Sd) şi trebuie determinată prin gruparea 
valorilor acţiunilor care sunt considerate să apară simultan� Grupările de acţiuni sunt în concordanţă cu SR EN 1990, cap� 6�4 şi cap� 6�5�

(1) valoarea de proiectare la starea limită ultimă (S�L�U�);
(2) valoarea de proiectare la starea limită de serviciu (S�L�S�) – gruparea caracteristică (folosită, 
de obicei, pentru stări limită ireversibile);
(3) valoarea de proiectare la starea limită de serviciu (S�L�S�) – gruparea frecventă (folosită 
pentru deflexiuni),
„+” – înseamnă „în grupare cu”;
„Σ” – înseamnă „efectul grupat al”�
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panou de acoperiş cu 5 cute  
şi miez de vată minerală

Panourile sunt potrivite ca utilizare pentru orice tipuri de constructii ce 
necestită o buna izolare, montaj rapid şi nu în ultimul rând un grad mare 
de rezistenta la foc . Sunt potrivite pentru acoperisuri ce au o panta 
minima de 7%.

Caracteristicile produsului:
 › Lungime standard maximă: 13�5m, pana la un maxim de 15m, insa in mod excepti-

onal de pot livra panouri pana la o lungime de 17m; 

 › Miez panou termoizolant: VATA MINERALA;

 › Tablă din oţel zincat prevopsită – vopsea poliesterica cu grosimea de 25 μm, cu 
diverse microprofilaturi, protejată cu folie de protecţie pe ambele feţe� Fata inte-
rioara a panoului se poate realiza si din urmatoarele materiale: aluminiu centezi-
mal, carton bituminos, hartie;

 › Prinderea mecanică dintre panouri oferă procesului de montaj precizie ridicată, 
de asemenea garnitura de etanşare ajută la asigurarea izolării termice şi a etan-
şeizării îmbinării;

 › Element prefabricat ce ajuta la industrializarea procesului de executie in dome-
niul constructiilor;

 › Chertarea panourilor – taierea tablei inferioare şi a miezului de vată minerală în 
vederea suprapunerii panourilor, se poate realiza direct in fabrica� 

 › Rezistenta la foc

 › Reactie la foc

1�000 mm

D

Toleranţe dimensionale conform SR EN 14509:2013:
LUNGIME < 3000 mm ± 5 mm

LUNGIME > 3000 mm ± 10 mm

Abatere de la perpendicularitate 6 mm

LĂŢIME UTILĂ ± 2 mm

GROSIME (D) < 100 mm ± 2 mm

GROSIME (D) > 100 mm ± 2%

Grosimi disponibile 
pentru producţie:

60 80 100 120 150

Detaliu fără şurub Detaliu cu şurub
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Sarcină 
uniform 
distribu-

ită  
q [daN/

m2]

Distanţa 
maximă  

între 
reazeme 

[m]

60 mm 80 mm 100 mm 120 mm 150 mm 60 mm 80 mm 100 mm 120 mm 150 mm

60 L= 4,2 5,15 6,05 6,9 8,1 5,15 6,4 7,55 8,65 10,2

80 L= 3,65 4,55 5,35 6,1 7,2 4,45 5,5 6,55 7,5 8,9

100 L= 3,3 4,1 4,85 5,55 6,5 3,95 4,9 5,85 6,7 7,95

120 L= 3 3,75 4,45 5,1 6 3,55 4,45 5,25 6,05 7,2

140 L= 2,8 3,45 4,1 4,7 5,5 3,2 4,05 4,85 5,55 6,65

160 L= 2,6 3,25 3,85 4,4 5,2 2,95 3,7 4,45 5,15 6,15

180 L= 2,45 3,05 3,6 4,15 4,9 2,75 3,45 4,15 4,8 5,75

200 L= 2,3 2,85 3,4 3,95 4,65 2,55 3,2 3,85 4,5 5,35

220 L= 2,15 2,7 3,25 3,75 4,45 2,4 3 3,65 4,2 5,05

240 L= 2,05 2,6 3,05 3,55 4,2 2,25 2,85 3,4 4 4,75

250 L= 2 2,5 3 3,45 4,1 2,15 2,75 3,35 3,85 4,6

*) Tabelul prezintă distanţele maxim admisibile, în metri, între două reazeme consecutive, corespunzătoare fiecărei sarcini uniform distribuite, pentru 
panouri de perete� Rezultatele au fost obţinute în urma testelor efectuate în laboratoare acreditate, în conformitate cu SR EN 14509, anexa A, anexa B, 
anexa C, pentru panouri cu faţa exterioară şi interioară din oţel de 0�5mm grosime�
**) Verificarea rezultatelor obţinute în urma testelor s-a realizat în conformitate cu SR EN 14509, anexa E�
***) Valoarea numerică a sarcinilor uniform distribuite - q, reprezintă valoarea de calcul a efectelor acţiunilor (Sd) şi trebuie determinată prin gruparea 
valorilor acţiunilor care sunt considerate să apară simultan� Grupările de acţiuni sunt în concordanţă cu SR EN 1990, cap� 6�4 şi cap� 6�5�

(1) valoarea de proiectare la starea limită ultimă (S�L�U�);
(2) valoarea de proiectare la starea limită de serviciu (S�L�S�) – gruparea caracteristică (folosită, 
de obicei, pentru stări limită ireversibile);
(3) valoarea de proiectare la starea limită de serviciu (S�L�S�) – gruparea frecventă (folosită 
pentru deflexiuni),
„+” – înseamnă „în grupare cu”;
„Σ” – înseamnă „efectul grupat al”�

Panouri Termoizolante de Perete - simpla rezemare
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Panouri Termoizolante de Perete - simpla rezemare
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panouri de acoperiş 
ISOŢIGLĂ

Panoul de acoperiş ISOŢIGLĂ reprezintă maxima evoluţie, în sensul es-
tetic, al unui panou izolant destinat acoperişurilor construcţiilor civile. 
Profilatura în formă de ţiglă sau olan, permite realizarea de acoperişuri 
funcţionale, valoroase din punct de vedere estetic, uşoare, sigure, im-
permeabile şi cu un montaj simplu şi rapid. Este adaptat pentru acope-
rişurile civile sau în sectorul industrial unde construcţiile sunt situate în 
zone cu cerinţe urbanistice specifice.

Caracteristicile produsului:
 › Lungime standard maximă: 13�5m, până la un maxim de 15m, însă în 

mod excepţional se pot livra panouri până la o lungime de 17m; 

 › Miez panou termoizolant: Spumă din poliuretan PUR;

 › Tablă prevopsită din oţel zincat cu grosimi 0�4 ÷ 0�5 mm, în varianta lu-
cios sau mat, protejată cu folie de protecţie pe ambele feţe� Faţa interi-
oară a panoului se poate realiza şi din următoarele materiale: aluminiu 
centezimal, carton bituminos, hârtie;

 › Prinderea mecanică dintre panouri oferă procesului de montaj precizie 
ridicată, de asemenea, garnitura de etanşare ajută la asigurarea izolării 
termice şi a etanşeizării îmbinării;

 › Element prefabricat ce ajută la industrializarea procesului de execuţie 
în domeniul construcţiilor;

 › Chertarea panourilor – tăierea tablei inferioare şi a miezului de spumă 
poliuretanică în vederea suprapunerii panourilor – se poate realiza di-
rect în fabrică�

1�000 mm

D

Toleranţe dimensionale conform SR EN 14509:2013:
LUNGIME < 3000 mm ± 5 mm

LUNGIME > 3000 mm ± 10 mm

Abatere de la perpendicularitate 6 mm

LĂŢIME UTILĂ ± 2 mm

GROSIME (D) < 100 mm ± 2 mm

GROSIME (D) > 100 mm ± 2%

Proprietăţi termice

Grosime panou
R 

Rezistenţă  
termică

U 
Transmitanţă

30 mm 2.17 0.46

50 mm 3.33 0.31

60 mm 3.70 0.27

30 50 60

Grosimi disponibile 
pentru producţie:
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panouri frig

Panourile sunt potrivite ca utilizare pentru orice tipuri de construcţii 
ce au cerinte specifice de fono si termoizolare. Sunt potrivite pentru 
construcţia de depozite şi camere de depozitare la rece, la temperaturi 
negative.

Caracteristicile produsului:
 › Lungime standard maximă: 13�5 m, până la un maxim de 15 m, însă în mod excep-

ţional se pot livra panouri până la o lungime de 17 m;

 › Miez panou termoizolant: Spumă poliuretanică PUR sau poliizocianurat PIR;

 ›  Tablă din oţel zincat prevopsită – vopsea poliesterică cu grosimea de 25 μm, cu 
diverse microprofilaturi, protejată cu folie de protecţie pe ambele feţe� 

 › Prinderea mecanică dintre panouri oferă procesului de montaj precizie ridicată, 
de asemenea, garnitura de etanşare ajută la asigurarea izolării termice şi a etan-
şeizării îmbinării;

 › Element prefabricat ce ajută la industrializarea procesului de execuţie în dome-
niul construcţiilor�

 › Toleranţe dimensionale conform SR EN 14509:2013

1�000 mm

D

Toleranţe dimensionale conform SR EN 14509:2013:
LUNGIME < 3000 mm ± 5 mm

LUNGIME > 3000 mm ± 10 mm

Abatere de la perpendicularitate 6 mm

LĂŢIME UTILĂ ± 2 mm

GROSIME (D) < 100 mm ± 2 mm

GROSIME (D) > 100 mm ± 2%

Grosimi disponibile 
pentru producţie:

120 150 180
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tipologii de material utilizat la realizarea 
feţei interioare a panourilor de acoperiş

« ALUMINIU CENTEZIMAL
Panou termoizolant pentru acoperiş, realizat în varianta cu o faţă din 
aluminiu gofrat şi o faţă din tablă prevopsită din oţel zincat, miezul 
panoului este realizat din spumă poliuretanică.

CARTON ASFALTIZAT BITUMINIZAT » 
Panou termoizolant pentru acoperiş, realizat în varianta cu o faţă de carton 

asfaltizat bituminizat şi o faţă din tablă prevopsită din oţel zincat, miezul 
panoului este realizat din spumă poliuretanică.

Este recomandat pentru acoperişuri ce urmează a fi impermeabilizate.

 HÂRTIE KRAFT »
Panou termoizolant pentru acoperiş, realizat în varianta cu o faţă 

din hartie Kraft şi o faţă din tablă prevopsită din oţel zincat, miezul 
panoului este realizat din spumă poliuretanică.

MEMBRANĂ DIN PVC » 
Panou termoizolant pentru acoperiş, realizat în varianta cu o faţă din mem-

brana de PVC şi o faţă din tablă prevopsită din oţel zincat, miezul panoului 
este realizat din spumă poliuretanică.

Se recomandă a fi utilizat pentru acoperisuri cu pante mici.

« FIBRĂ DE STICLĂ
Panou termoizolant pentru acoperiş, realizat în varianta cu o faţă din 
fibră de sticlă şi o faţă din tablă prevopsită din oţel zincat, miezul 
panoului este realizat din spumă poliuretanică.

Se recomandă a fi utilizat pentru construcţii din domeniul agrozo-
otehnic.

RAL 5010RAL 3009RAL 3000RAL 1015 RAL 9006RAL 6011 RAL 6021 RAL 9007RAL 9002RAL 8017RAL 8004RAL 7016
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şuruburi autoforante

garnituri de etanşare

Fixare pe structuri metalice cu 
grosime de la 1.5mm – 5mm

Tipologie panou Grosime panou Tipologie şurub

Panou de perete cu prindere vizibilă 
şi ascunsă

40 6,3 x 62 v16
50 6,3 x 82 v16
60 6,3 x 82 v16
80 6,3 x 102 v16
100 6,3 x 122 v16

Panouri de acoperiş cu 3 şi 5 cute

30 6,3 x 102 v16
40 6,3 x 102 v16
50 6,3 x 122 v16
60 6,3 x 122 v16
80 6,3 x 152 v16
100 6,3 x 172 v16

Fixare pe structuri metalice cu 
grosime de la 3mm – 12mm

Tipologie panou Grosime panou Tipologie şurub

Panou de perete cu prindere vizibilă 
şi ascunsă

40 6,3 x 80 v16
50 6,3 x 95 v16
60 6,3 x 95 v16
80 6,3 x 115 v16
100 6,3 x 135 v16

Panouri de acoperiş cu 3 şi 5 cute

30 6,3 x 115 v16
40 6,3 x 115 v16
50 6,3 x 135 v16
60 6,3 x 135 v16
80 6,3 x 155 v16
100 6,3 x 195 v16

Fixare pe structuri din lemn

Tipologie panou Grosime panou Tipologie şurub

Panou de perete cu prindere vizibilă 
şi ascunsă

40 6,3 x 100 GTW
50 6,3 x 100 GTW
60 6,3 x 120 GTW
80 6,3 x 140 GTW
100 6,3 x 160 GTW

Panouri de acoperiş cu 3 şi 5 cute

30 6,3 x 120 GTW
40 6,3 x 140 GTW
50 6,3 x 140 GTW
60 6,3 x 160 GTW
80 6,3 x 210 GTW
100 6,3 x 210 GTW

Fixare pe structuri din beton

Tipologie panou Grosime panou Tipologie şurub

Panou de perete cu prindere vizibilă 
şi ascunsă

40 6,3 x 100 BS
50 6,3 x 100 BS
60 6,3 x 120 BS
80 6,3 x 140 BS
100 6,3 x 160 BS

Panouri de acoperiş cu 3 şi 5 cute

30 6,3 x 120 BS
40 6,3 x 140 BS
50 6,3 x 140 BS
60 6,3 x 160 BS
80 6,3 x 160 BS
100 6,3 x 180 BS

Sunt utilizate la etanşarea spaţiilor libere la capetele panou-
rilor sandwich de acoperiş şi la extremităţile de sus şi jos ale 
panourilor de perete�
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luminatoare acoperiş

Sistem modular din foi cutate pentru acoperis, unde sunt solicitate aplicaţii simple de pus în 
operă şi care garantează o durată mare de viaţă� 

Sunt potrivite pentru iluminarea acoperişurilor din clădirile industriale şi depozite, în combinaţie 
cu panouri din metal şi panouri sandwich�

Panourile din policarbonat sunt protejate împotriva razelor UV de o peliculă protectoare prin 
procesul de coextrudare şi oferă următoarele caracteristici:

 › uşor de poziţionat;

 › greutate redusă;

 › transparenţă ridicată;

 › izolare termică;

 › nu se creează condens intern;

 › autoportanţă;

 › rezistenţă la spargeri;

 › rezistenţă la foc;

 › rezistenţă ridicată la intemperii;

 › rezistenţă la agenţi chimici;

uşi metalice 
secţionale şi rezistente la foc

®

Rever MULTIPURPOSE double-leaf doors consisting of:

� Leaf of galvanised steel-sheet, filler of rigid honey-comb
fibre structure, total thickness 39 mm.

� Corner frame made of profiled galvanised steel-sheet
prepared for installation with brackets or bolts The frame
is supplied non-assembled.

� Standard lock in main leaf with cylinder bore and keyhole
for patent keys. Secondary leaf with central manual bolts
for closing at top and bottom.

� Black colour safety-shaped handle fitted at a height of
approx. 1075/1125 (FM H 2050/FM H 2150) above the
finished floor.

� Each leaf with 2 bearing hinges and 3 safety bolts at
hinge side.

� Painted with epoxy-polyester oven-baked powder paint
with anti-scratch goffered finish - light pastel turquoise for
door leaves (NCS4020-B50G), and a darker shade for the
frame (NCS5020-B50G). On request, powder coating in
RAL or decorative NDD – Ninz Digital Decor can be applied
for decorative or graphic elements. Surface treatment of
the door leaves is carried out using oven-baked epoxy-
polyester powder and graphic printing of the decoration
on the flat side of the door leaves by means of sprayed
inks. The decoration is protected by transparent varnish.
The finish can be flat or beaten in accordance with the
decoration selected.

� Reversible door for opening right or left with bottom frame
adaptable to floor or detachable for use without bottom
frame.

� All Rever doors are prepared to receive a three-point
closing device (Kit Secur).

Dimensions wall opening FM L x FM H
available:
1200 (   800 +    400) x 2050/2150
1300 (   900 +    400) x 2050/2150
1400 (   700 +    700) x 2050/2150
1600 (   800 +    800) x 2050/2150
1800 (   900 +    900) x 2050/2150
2000 ( 1000 +  1000) x 2050/2150

NB.
To request the doors can be supplied in
different RAL tones, combined with anti-
panic crossbars, door-closers, ventilation
holes, louvers, frame extensions or special
casings.
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With floor-part frame

FFL

Vertical Sections

NP main leaf = L1 - 74

Wall opening (FM L)

External frame = FM L + 22

Net passage = FM L - 74

Floor catch set

L2 L1

Horizontal Sections

92

SPECIFICATIONS/SECTIONS
Rever MULTIPURPOSE double-leaf doors
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4
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accesorii de mascare  
a îmbinărilor pentru acoperiş şi perete

profile sanitare

Coamă

Colţar exterior Colţar interior Picurător Omega 3D

Subcoamă Jgheab Fronton

Sunt utilizate pentru încăperi în care se impun cerinţe termice şi igienico-sanitare speciale�

scafă şi  
cornier scafă

colţ intrat 
scafă

plintă şi capac 
plintă

colţ intrat 
plintă
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ambalare • transport • 
manipulare • depozitare

Panourile sandwich pot fi foarte uşor deteriorate dacă nu 
sunt manipulate în mod corespunzător, în fiecare etapă, 
începând cu procesul de producţie şi până la montajul 
acestora�

Ambalarea
Panourile părăsesc linia de producţie sub forma de coletaj 
(pachet)� Cantitatea de panouri dintr-un pachet depinde 
de tipul panoului, grosimea şi lungimea acestuia�

Folia de protecţie
Pe parcursul producţiei panourile sunt laminate pe ambele 
feţe de suprafaţa metalică, cu o folie de protecţie� Aceas-
ta protejează suprafaţa panourilor împotriva deteriorării 
pe parcursul transportului, depozitării şi montajului� Folia 
reprezintă o soluţie de protecţie temporară, deoarece, în 
cazul în care este expusă condiţiilor meteorologice şi ra-
zelor solare prea mult timp, ea poate adera la metal şi, ca 
urmare, poate fi imposibil de îndepărtat�
Acesta este motivul pentru care se recomandă îndepărtarea 
foliei în maxim o lună de la data producţiei sau în cel târziu 
3 săptămâni de la expunerea la soare�
Data fabricaţiei este specificată pe eticheta fiecărui pa-
chet de panouri livrat clientului�

Transportul panourilor
În cazul în care transportul este asigurat de către client, 
trebuie avute în vedere câteva principii de bază:

 › Pentru încărcarea în camion a pachetelor de panouri se 
vor folosi stivuitoare;

 › Panourile vor fi transportate doar cu vehicule perfect 
funcţionale din punct de vedere tehnic;

 › Platforma de încărcare trebuie să fie plană şi curată, fără 
proeminenţe sau părţi ascuţite;

 › Sunt recomandate semiremorci deschise, cu prelată, 
având o lăţime minimă de 2�5m, deoarece s-ar putea 
întâmpina dificultăţi în cazul încărcării a două pachete 
de panouri într-o semiremorcă închisă (aceasta având în 
general o lăţime modulară de 1�2m)

 › Panourile trebuie asigurate cu chingi, cel puţin 2 bucăţi 
la 2 pachete dacă sunt încărcate pe două rânduri sau 2 
bucăţi pe pachet dacă sunt încărcate pe un rând� Pache-
tele trebuie asigurate cu curele, amplasate la o distanţă 
maximă de 3m�

 › Pachetele de panouri nu se transportă deasupra altor bunuri�
Este foarte important ca panourile să fie transportate, ma-
nipulate şi depozitate în condiţii optime pentru a-şi păstra 
durabilitatea�
În cadrul procesului de fabricaţie, suprafaţa panourilor ter-
moizolante este protejată cu sisteme de protecţie tempo-
rară, mai ales de natură estetică – cu o peliculă de polie-
tilenă (adezivă prin contact)�
Ca reguli generale de aplicare în timpul proceselor de am-
balare, transport, manipulare şi depozitare, trebuie luate 
măsuri de protecţie pentru a se asigura:

 › protecţia suprafeţelor împotriva fenomenelor de abra-
ziune, mai ales în timpul transportului şi manipulării;

 › protecţia împotriva loviturilor şi deformărilor;
 › protecţia împotriva intemperiilor sau a umidităţii rezulta-
te în urma condensului;

 › evitarea deformării permanente pentru elementele su-
port al pachetului de panouri�
AMBALARE
Panourile se livrează în pachete ambalate cu folie strech, 
pe suporţi de polistiren� Numărul de panouri din pachet 
variază în funcţie de dimensiuni (grosime, lungime) sau 
cerinţele clientului, ţinând cont de limitele impuse de teh-
nologia de fabricaţie� Panourile de perete sunt stivuite în 
pachet cu faţa exterioară (de montaj) orientată în sus.
TRANSPORT
Panourile termoizolante pot fi transportate cu autovehi-
cule cu încărcare laterală sau pe deasupra� Condiţiile 
speciale de încărcare şi transport pot fi acceptate doar la 
solicitarea scrisă a cumpărătorului (asumându-şi integral 
responsabilitatea)�
Transportatorul este singurul responsabil de integrita-
tea încărcăturii pe întreaga durată a transportului� La 
recepţia mărfurilor beneficiarul are obligaţia să veri-
fice şi să consemneze pe documentele de transport 
orice neconformitate constatată.
MANIPULARE
Înainte de a începe descărcarea panourilor termoi-
zolante, verificaţi starea pachetelor� Operaţiunea de 
descărcare se execută cu motostivuitor sau macara� Se 
utilizează benzi textile şi scânduri distanţiere care tre-
buie să depăşească lăţimea panourilor pe fiecare parte 
cu 50mm� Se descarcă câte un singur pachet, indiferent 
de lungimea panourilor� Pachetele mai scurte de 6 m 
se pot ridica cu motostivuitor cu furcă sau macara, cu 
ajutorul benzilor textile� Pachetele mai lungi de 6m se 
manipulează cu macaraua cu grinda de balans cu ajuto-
rul benzilor textile amplasate la o distanţă nu mai mare 
de 3m de marginile panourilor� Manipularea se face cu 
mare grijă, pentru a nu deterioara suprafeţele panourilor� 
Panourile trebuie extrase din pachet prin ridicare, nu prin 
glisare, evitând astfel deteriorarea suprafeţelor�
Manipularea individuală a panourilor cât şi înlăturarea 
foliei de protecţie, se face de către un personal ins-
truit� Este interzisă prinderea şi ridicarea doar de o faţă, 
existând riscul desprinderii acesteia de miezul spumei 
poliuretanice� Muncitorii trebuie să poarte întotdeauna 
mănuşi, pentru a nu se tăia sau zgâria�
DEPOZITARE
Pachetele se depozitează pe suprafeţe tari, uniforme, 
netede pentru a evita deteriorarea panourilor� Pachetele 
se depozitează uşor înclinate pentru a permite scurgerea 
apei din precipitaţii� Pachetele nu se depozitează direct 
pe sol, ci pe suporţi de lemn sau polistiren� În cazul în 
care se fac suprapuneri, trebuie utilizate distanţiere din 
lemn sau polistiren cu baza de sprijin cât mai largă� Se pot 
suprapune max� 2 pachete� Dacă nu este posibilă asigu-
rarea condiţiilor de depozitare specificate mai sus este 
interzisă suprapunerea pachetelor cu panouri� Nu trebuie 
să se calce direct pe pachet� Pentru pachetele depozi-
tate pe termen mai lung în spaţii neacoperite, asiguraţi 
o protecţie corespunzătoare (cu prelate) faţă de apa de 
ploaie, zăpadă, vânt şi contaminare� Pachetele ce sunt îm-
pachetate parţial şi panourile individuale vor fi asigurate 
cu chingi sau protejate faţă de vânturile puternice� Depo-
zitarea panourilor de culori închise se face prin evitarea 
expunerii acestora la acţiunea directă a razelor solare�





Contact
Şos� Pogonele, Nr� 12, Buzău, România
 0238�726�731,  0238�726�730

office@panouripolar�ro
www�panouripolar�ro


