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FiȘĂ TEHNICĂ
Produs: PV 60 mm VM
Panou termoizolant de perete “POLAR” cu prindere vizibilă cu fețe (superioară și
inferioară) din table de oțel galvanizat cu protecţie galvanică (PES, PVDF.) cu miez de vată
minerală a cărui grosime este de 60 mm.
Vopsirea tablei se realizează prin procedeul Coil-Coating, ceea ce asigură atât uniformitatea
peliculei de vopsea, cât şi aderenţa perfectă a acesteia la stratul suport.
Grosimea pentru cele două fețe de tablă din oțel prevopsit este dimensionată funcție de
aplicațiile panoului și include toate straturile de protecţie ( vopsea în straturi de 15 - 25 µm și
protecție de zinc de 140 - 275 g/m2 conform EN 10147:2000.
Miezul termoizolant al PV 60 mm - vată minerală bazaltică cu densitatea minimă de
ρ=100 kg/m3 (coeficient de conductivitate termică λ=0.04 W/m2K) și clasa de reacție la foc A1.
Panourile sunt protejate pe cel puțin o față cu folie de polietilenă de 50 µm.

D

Panourile “POLAR” satisfac cerinţele normelor europene şi acordurilor internaționale
referitoare la emisiile de substanţe ce degradează stratul de ozon, nu conţin CFC – HCFC şi
nu contribuie la fenomenul de încălzire globală.
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Panou perete cu prindere vizibilă
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Panou

Secțiune panou perete cu prindere vizibilă

Secțiune prindere
panouri
Șuruburi ﬁxare

Date generale ale produsului:
Performanța produsului:

Lăţime utilă
Lăţime de gabarit
Grosime termoizolaţie (mm)
Înălţime nervură (profilatura – micronervurat)
Înălţime nervură (profilatura – standard)
Înălţime nervură (profilatura – microcasetat)
Înălţime nervură (profilatura – casetat)
Pasul nervurii (profilatura – micronervurat)
Pasul nervurii (profilatura – standard)
Pasul nervurii (profilatura – microcasetat)
Pasul nervurii (profilatura – casetat)
Lungimi disponibile
Culori

60

80

Toleranţă lățime panou
Toleranţă grosime panou

Masa
Rezistenţă la forfecare (fcv)
Rezistenţă la compresiune (δ10)
Rezistenţă la tracţiune transversală pe panou (fCt)
Capacitate portantă la încovoiere (Mu)
Capacitate portantă la încovoiere şi
efort de îndoire peste un reazem central
Coeficient de transfer termic K
Conductivitatea termică (λ10)
Rezistenţă termică (R10)
Permeabilitate la vapori de apă
Durabilitate
Clasa de combustibilitate / Reacție la foc

Tabel cu sarcini
admisibile
- conţine dimensiunile
libere admisibile, în
metri, corespunzătoare
fiecărei sarcini uniform
distribuite, în aşa fel
încât să garanteze o
săgeată maximă mai
mică cel mult egală
decât l/200, ţinând cont
de un coeficient de
siguranţă (la solicitarea
de încovoiere) mai mare
sau egal cu 3

Kg/m2
Mpa
Mpa
> 0,018 MPa
Faţa superioară:
kNm/
m lăţime
Faţa inferioară:
kNm/
Sarcină descendentă:
m lăţime
Sarcină ascendentă:
Kcal/m2 h 0C
W/m2K
W/mK
m2K/W
C0
Utilizare ca pereți exteriori
Utilizare ca partiții

Deschideri admisibile (m) pentru
rezemare ( simpla ) pe 2 reazeme;
valabile pentru pentru panouri cu
grosimea tablei int/ext de 0,5 mm
/ 0,5 mm
q [daN/m2]

G

q [daN/m2]

L

60

G

60

i>1

Sd = ∑Gkj + ψ11Qk1 + ∑ψ0iψ1iQki (3)
i>1

14,72
0.069
0.075
0.043
4,37
4,30
3,79
3,51
0,56
0,63
0,0327
1,97
„Satisface” (impermeabil)
„Satisface”
A2 - s1, d0
EI - 60 min.
EI - 60 min.
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mm

Sd = ∑Gkj + Qk1 + ∑ψ0iQki (2)
j ≥1

150

Sarcina

i>1

j ≥1

80

mm

4,90 4,20 3,70 3,30 3,00 2,75 2,50 2,35 2,20 2,05 2,00

Sd = ϒGGk + ϒQ1Qk1 + ∑ϒQiψQiQki (1)
q [daN/m2] →

120

Sarcina

60

L
Deschideri admisibile (m) pentru
rezemare ( multipla ) pe 3 sau mai
multe reazeme; valabile pentru
pentru panouri cu grosimea tablei
int/ext de 0,5 mm / 0,5 mm

L

100

1,0 mm
1,5 mm
2,0 mm
3,0 mm
15 mm
87 mm
100 mm
333,33 mm
2 m – 15 m
RAL
Pentru L ≤ 6m => ± 4 mm
Pentru 6 ≤ L ≤12m => ± 6 mm
Pentru L ≥ 12m => ± 8 mm
± 3 mm
± 2 mm

Toleranţă lungime panou

Rezistență la foc

Tabel cu sarcini admisibile:

1000 mm
1024 mm

(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”.

Director,
Ing. Dan Popescu

Transport, depozitare și manipulare:

La transportul panourilor nu este admisă rămânerea în consolă a panourilor
pe platforma mijlocului de transport. Vehiculul folosit la transportul panourilor
trebuie să fie echipat cu chingi pentru asigurare; numărul acestora depinde de
lungimea panourilor transportate și trebuie să fie poziționate la 2 m una față de alta.
Este obligatoriu ca în dreptul fiecărei chingi să fie amplasate colţare pe ambele
extremităţi ale paleţilor în vederea evitării strivirii marginilor panourilor situate
deasupra. Se recomandă ca accesoriile metalice transportate cu același mijloc de
transport cu cel al panourilor să fie ambalate şi legate separat.
max.
2m
14,85

Pe şantier panourile se depozitează pe suprafeţe plane şi curate la distanță
unul față de altul.
Paleţii se vor proteja de intemperii și de degradări mecanice (lovire, zgâriere,
deformare).
La încărcare, descărcare, depozitare și manipulare se va proceda cu atenţie,
fiind interzise trântirea și târârea panourilor pentru a nu le deforma și pentru a nu
rupe termoizolaţia sau deteriora tabla.
Încărcarea, descărcarea pachetelor si ridicarea panourilor la nivelul
acoperişului se face cu macaraua, prin intermediul unor dispozitive adecvate.
Pentru descărcarea paleţilor mai mici de 6 m cu motostivuitorul sau
macaraua se vor utiliza benzi textile și distanţieri în părțile de sus și jos ale paleţilor.
Distanţierii trebuie să fie mai lungi decât lățimea panourilor cu 100 mm.
La descărcarea panourilor cu o lungime mai mare de 6 m este necesară
utilizarea unei grinzi de balans alături de benzile textile. Benzile vor fi întinse cu
ajutorul distanţierilor în părțile de sus şi jos ale panourilor, ca în figura de mai jos.
Pentru manipularea panourilor este interzisă utilizarea cablurilor sau lanturilor
metalice.
În ceea ce priveşte stivuirea paleţilor unul peste altul este indicat a nu se
depăşi un termen de 30 de zile.
Pentru protecţia împotriva intemperiilor si a razelor UV, paleţii depozitaţi în
exterior vor fi acoperiţi cu o prelată, iar la aşezarea pe sol vor fi uşor înclinaţi (3%5%) pentru a permite scurgerea apei.

Protecţia panourilor de intemperii
Poziţionarea panourilor se va face cu o pantă de minimum 3%-5% pentru
scurgerea apei.
Panourile vor fi montate într-un termen de maxim 1 lună de la livrarea lor.
În maxim 3 zile de la montaj se va înlătura folia de protecție.

