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INTRODUCERE 

Prezenta normă este obligatorie pentru proiectarea şi montajul membranelor hidroizolatoare de acoperiş FATRAFOL 
pe bază de policlorură de vinil muiată (PVC-P)  şi poliolefini termoplastici (TPO), fabricate de către societatea FATRA, 
a.s. Napajedla, în învelişurile acoperişurilor clădirilor, şi anume atât la clădirile noi cât şi la reconstrucţiile acoperişurilor, 
sau la asanarea învelişurilor acoperişurilor existente. 

Norma prezintă un ansamblu de cunoştinţe teoretice, practice şi experienţe din cercetarea, verificarea, proiectarea şi 
montajul membranelor hidroizolatoare de acoperiş efectuate din anul 1982 şi până acum. Norma este parte itegrantă 
efectivă a sistemului de hidroizolaţie pentru acoperiş FATRAFOL-S. Nu se admite nici o modificare ori abatere de la 
criteriile, cerinţele şi principiile menţionate aici, motivate de interese economice, de randament sau producţie, fără 
analizarea şi acordul prealabil al editorului!  

Prin emiterea prezentei norme tehnologice şi constructive, este anulată valabilitatea versiunii anterioare a acesteia. 

Pentru eventuale întrebări, adresaţi-vă: 

FATRA, a.s. 
Třída Tomáše Bati 1451 
763 61 Napajedla 

tel.: 577 503 323 
fax: 577 502 650 
e-mail: fatrafol@fatra.cz 
internet: http//www.fatra.cz 
 http//www.fatrafol.cz 
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1 APLICAREA ŞI CARACTERISTICA SISTEMULUI DE HDROIZOLA ŢIE 
PENTRU ACOPERIŞ FATRAFOL-S 

1.1 Volumul de utilizare 

Sistemul de hidroizolaţie FATRAFOL-S este destinat pentru crearea învelitorii acoperişului tuturor tipurilor de clădiri cu 
acoperiş plan sau înclinat pe construcţiile locative, publice, administrative, industriale, agricole, sportive ş.a.  Este 
adecvat pentru toate soluţionările constructive de acoperişuri, deci pentru acoperişurile cu unul sau mai multe 
învelişuri, aerisite şi neaerisite, cu dispoziţie clasică a stratului termic de izolaţie, acoperişuri inverse sau acoperişuri 
combinate, plane, înclinate şi abrupte şi pentru acoperişuri de trecere şi fără trecere, culisante, prevăzute cu piatră 
spartă sau sol, acoperişuri vegetale sau grădini pe acoperiş, irigabile, fotovoltaice ş.a.    

Învelitoarea sistemului  FATRAFOL-S poate fi aşezată, cu respectarea principiilor menţionate mai jos, pe toate 
suporturile (beton, prefabricate de beton, beton activat, lemn, polistiren celular, poliuretan, poliizocianurat, plăci 
minerale fibroase, înveliotare de asfalt ş.a.), atât la construcţiile noi cât şi la reparaţiile, reconstrucţiile şi modernizarea 
obiectelor mai vechi.   

Universalitatea utilizării sistemului FATRAFOL-S se bazează pe variabilitatea largă pentru diferite aplicaţii. 
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1.2 Împărţirea acoperi şurilor în func ţie de amplasare şi de modul de ancorare a 
înveli şului hidroizolator 

În funcţie de amplasare şi de modul de ancorare a învelişului hidroizolator din învelitoarea acoperişului, sistemul 
FATRAFOL-S descrie patru subsisteme caracteristice: 

• învelişuri hidroizolatoare ancorate mecanic 
� membrana FATRAFOL se fixează mecanic în construcţia portantă 
� caracteristice pentru construcţiile de acoperiş uşoare 

• învelişuri hidroizolatoare lipite 
� membrana FATRAFOL se lipeşte pe un substrat adecvat 
� aplicabil aproape pentru toate construcţiile, înclinările şi formele 

• învelişurile hidroizolatoare balastate cu piatră spartă sau un strat de exploatare 
� membrana FATRAFOL este protejată contra influenţelor atmosferice şi asigurată contra solicitării 

vântului  
� stratul de exploatare asigură protecţia contra focului exterior. 
� sistemul solicită doar o întreţinere minimă 

• învelişurile hidroizolatoare balastate cu un strat vegetal 
� membrana FATRAFOL este protejată contra intemperiilor şi asigurată contra aspiraţiei vântului 
� stratul vegetal îmbunătăţeşte climatul din interiorul spaţiilor locative şi acţionează benefic asupra 

locuitorilor 
� numai pentru acoperişurile cu o capacitate de încăcare statică care permite balastarea 

1.3 Propriet ăţile utile caracteristice ale acoperi şului sistemului FATRAFOL-S 

• acoperişul este format de obicei numai dintr-un singur strat de membrană cu grosimea stratului de izolaţie de 1,5 
mm 

• îngreunarea construcţiei acoperişului cu învelitoarea este de maxim 3,2 kg.m-2 

• toate îmbinările învelitorii sunt formate prin suduri cu rezistenţă şi etanşeitate înaltă, cu posibilitatea unei asigurări 
ulterioare  

• învelitoarea rezistă timp îndelungat la solicitarea corozivă a influenţelor atmosferice inclusiv la razele UV 

• învelitoarea rezistă bine la influenţele chimice agresive ale mediului, la exhalările industriale, extractele de beton şi 
la o serie de alte substanţe 

   
• învelitoarea prezintă o rezistenţă, ductilitate şi flexibilitate înalte şi îşi menţine proprietăţile utile într-un interval larg 

de temperaturi de la -30 °C pân ă la +80 °C 

• învelitoarea îndeplineşte cerineţele privind acoperişurile din punct de vedere al securităţii construcţiilor contra 
incendiului în conformitate cu cerinţele normelor cehe şi europene  

• nivelul favorabil de permeabilitate la vaporii de apă al membranei hidroizolatoare, permite difuziunea continuă a 
umidităţii de pe mantaua acoperişului în atmosferă  
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• suprafaţa învelitorii reflectă bine radiaţia solară termică şi o absoarbe minim 

• în baza experienţelor practice îndelungate şi a testelor de laborator de până acum, durata de viaţă a învelitorii 
atinge cel puţin 25 de ani  

• se garantează compatibilitatea reciprocă a învelitorii cu toate elementele complementare şi auxiliare în cadrul 
sistemului FATRAFOL-S 

• producătorul acordă o garanţie de funcţionare a membranelor hidroizolatoare FATRAFOL aplicate conform 
aprezentei norme, de 10 ani 

• efectuarea lucrărilor este posibilă în tot decursul anului cu excepţia ploii, ninsorii şi temperaturilor sub -5 °C, 
(membrana TPO sub -10°C). Învelitoarea se poate a şeza şi pe o suprafaţă umedă. 

• învelitoarea nu solicită întreţinere pe întreaga durată de viaţă, însă prin aceasta nu sunt afectate ciclurile de control 
recomandate ale construcţiilor selectate 

• posibilitatea unei reparaţii uşoare în caz de deteriorare mecanică 

• reînnoirea totală uşor executabilă a învelitorii, eventual demontajul acesteia 
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2 MATERIALELE SISTEMULUI DE HDROIZOLA ŢIE FATRAFOL-S 

Materialele, din care este format sistemul FATRAFOL-S, se împart în: 

• membrană hidroizolatoare FATRAFOL (conform normei ČSN 73 1901 strat hidroizolator) 
• materiale hidroizolatoare complementare 
• materiale auxiliare 

Materialele concrete enumerate în textul următor, sunt dezvoltate şi fabricate special pentru scopurile date La aplicarea 
sistemului FATRAFOL-S, materialele hidroizolatoare trebuie considerate inconfundabile. 

     

2.1 Membrana hidroizolatoare FATRAFOL 

Membranele hidroizolatoare FATRAFOL reprezintă materialul de bază pentru formarea stratului principal al mantalei 
hidroizolatoare (etanş la apă)  
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2.1.1 Fabricarea membranelor şi împărţirea principal ă a sortimentului 

Pentru fabricarea membranelor FATRAFOL se folosesc numai materii prime cu proprietăţi definite precis. Alcătuirea şi 
construcţia tipurilor individuale de membrane este concepută astfel, ca membranele să dispună de parametri tehnici 
optimi pentru scopul de utilizare dat. 

         

Împărţirea membranelor FATRAFOL în func ţie de criteriile principale: 

a) după tehnologia de fabricaţie utilizată la fabricarea acestora: 
• cilindrate şi laminate 
• fabricate prin extrudare – prin extruziune multiplă 

b) după baza materială: 
• membrane din piclorură de vinil muiată (PVC-P) 
• membrane din poliolefini termoplastici (TPO) 

c) după scopul de utilizare: 
• tipurile principale (membrane pentru formarea stratului principal al mantalei hidroizolatoare)  
• tipurile complementare (pentru prelucrarea detaliilor ca accesoriu la tipurile principale de membrane) 

Împărţirea sortimentului de membrane este prezentat rezumativ în tabelul 1. 

Tabelul 2: Împ ărţirea sortimentului de membrane FATRAFOL 
Membran ă din PVC-P Tipul de armare 

laminat ă extrudat ă 
Membran ă din TPO 

Tipurile principale de membrane hidroizolatoare  
cu rigiditate înaltă cu plasă 
PES 

FATRAFOL 810 
FATRAFOL 810 AA 

FATRAFOL 810/V 
FATRAFOL 810/V AA 

FATRAFOL P 916 

vată minerală FATRAFOL 814 FATRAFOL 818/V 
FATRAFOL 818/V-UV 

FATRAFOL P 918 

textil neţesut 
FATRAFOL 807 
FATRAFOL 807/F 
FATRAFOL 807 AA 

FATRAFOL 807/V - 

armare combinată - - FATRAFOL P 918/SG-PV 
Tipuri complementare de membrane hidroizolatoare  
fără textil de armare FATRAFOL 804 - FATRAFOL P 918/H 

2.1.2 Rezisten ţa la temperatur ă şi temperaturile de sudare 

Membranele de acoperiş FATRAFOL rezistă timp îndelungat la majoritatea tipurilor de solicitare corozivă, inclusiv 
solicitarea la temperatură. Proprietăţile funcţionale principale nu se schimbă în mod considerabil în intervalul de 
temperatură de la -30 °C pân ă la +80 °C şi sunt prelucrabile de la temperatura de -5 °C (la membranele TPO de la -10 
°C) pân ă la temperatura de +40 °C. Membrana suport ă fără deteriorare şi alternarea bruscă şi repetată a 
temperaturilor şi pe termen scurt suportă şi supraîncăşzirea extremă *). 
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Temperaturile recomandate de sudare pentru membrana pe bază de PVC sunt de la 430 °C pân ă la 580 °C, pentru 
membranele pe bază de TPO de la 380 °C pân ă la 520 °C.  Temperatura de sudare depinde de mai mulţi factori ca de 
ex. grosimea şi tipul membranei, tipul aparatului de sudare, viteza de sudare, temperatura şi umiditatea mediului şi 
stratului de depunere, viteza vântului ş.a. De aceea trebuie să reiasă din testarea efectuată direct în condiţiile date pe 
şantier. Din acest motiv producătorul recomandă, înaintea începerii lucrărilor, efectuarea de suduri de probă cu setări 
diferite ale aparatului de sudare şi în funcţie de rezultatele probelor de rupere, alegerea parametrilor pentru condiţiile 
date.  

*) Menţiune: La membranele TPO, supraîncălzirea extremă de scurtă durată poate prezenta motivul descompunerii 
polimerului cu influenţă negativă asupră calităţii îmbinării. 

2.1.3 Rezisten ţa chimic ă 

Rezistenţa chimică excelentă a membranelor FATRAFOl permite aplicarea acestora în mediu cu solicitare chimică 
ridicată. Rezistenţa chimică la temperatura normală de 23 °C este prezentat ă pentru membranele PVC-P , pentru 
membrana TPO . Deoarece rezistenţa chimică depinde în mod considerabil de concentraţia substanţei respective, 
temperaturii acesteia şi timpul de acţionare, cazurile trebuie abordate individual şi analizate separat mai ales alte 
substanţe nespecificate aici sau combinaţia lor în funcţie de condiţiile presupuse de acţionare asupra membranei.  

Tabelul 4: Rezisten ţa chimic ă a membranelor PVC-P FATRAFOL 

Acizi anorganici   Solu ţii de s ăruri  

Acid sulfuric 25 % +  Sulfaţi + 
Acid sulfuric 98 % ∆  Cloruri + 
Acid sulfuros 6 % +  Azotaţi + 
Acid azotic 5 % +  Substan ţe organice  

Acid clorhidric 10 % +  Acetonă – 
Acid clorhidric concentrat ∆  Alcool etilic 10% + 

Acizi organici   Etilenglicol ∆ 

Acid benzoic +  Benzină – 
Acid butiric ∆  Motorină – 
Acid acetic 10 % +  Uleiuri vegetale şi animale ∆ 
Acid citric +  Uleiuri minerale şi de motor ∆ 
Acid tartric +  Gudron – 
Acid oxalic +  Toluen – 
Acid oleic ∆  Altele  

Baze anorganice   Asfalt – 

Hidroxid de sodiu +  Bere + 
Hidroxid de potasiu +  Soluţii de săpun + 
Hidroxid de amoniu +  Apă de mare + 
Hidroxid de calciu +  Detergenţi + 
   Preparate pentru distugerea buruienilor 

(erbicide) 
+ 

   Îngrăşăminte vegetale + 

Gradul de rezistenţă chimică: + rezistenţă de lungă durată ∆ rezistenţă limitată - fără rezistenţă  

Tabelul 6: Rezisten ţa chimic ă a membranelor TPO FATRAFOL 

Acizi anorganici   Solu ţii de s ăruri  

Acid sulfuric 25 % +  Sulfaţi + 
Acid sulfuric 98 % ∆  Cloruri + 
Acid sulfuros 6 % +  Azotaţi + 
Acid azotic 5 % +  Substan ţe organice  

Acid clorhidric 10 % +  Acetonă ∆ 
Acid clorhidric concentrat ∆  Alcool etilic 10% + 

Acizi organici   Etilenglicol + 

Acid benzoic +  Benzină – 
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Acid butiric +  Motorină ∆ 
Acid acetic 10 % +  Uleiuri vegetale şi animale ∆ 
Acid citric +  Uleiuri minerale şi de motor ∆ 
Acid tartric +  Gudron ∆ 
Acid oxalic +  Toluen – 
Acid oleic ∆  Altele  

Baze anorganice   Asfalt + 

Sodă caustică +  Bere + 
Hidroxid de potasiu +  Soluţii de săpun + 
Hidroxid de amoniu +  Apă de mare + 
Hidroxid de calciu +  Detergenţi + 
   Preparate pentru distugerea buruienilor 

(erbicide) 
+ 

   Îngrăşăminte vegetale + 

Gradul de rezistenţă chimică: + rezistenţă de lungă durată ∆ rezistenţă limitată - fără rezistenţă 

2.1.4 Caracteritici de rigiditate 

Din punct de vedere al proprietăţilor mecanice, membranele FATRAFOL prezintă o rezistenţă la rupere şi la presiune 
înaltă. La membranele din PVC-P, deformaţiile intervenite sunt în mare parte reversibile (elastice). Membranele 
FATRAFOL rezistă de asemenea foarte bine la solicitarea concentrată (perforare, rupere ş.a.) şi la solicitare nu 
intervine aşa zisa „curgere rece”. 

Pentru îmbunătăţirea caracteristicilor de rigiditate, unele tipuri de membrane sunt armate cu plasă textilă de rigidizare. 

2.1.5 Ambalare, transport şi depozitare 

Membranele sunt împachetate în suluri, sulurile sunt depuse pe paleţi de lemn şi fixate cu folie de ambalare.  

În mod standard, pe un palet se ambalează 19 suluri cu lăţimea de 1300 (1200) mm şi 21 de suluri cu lăţimea de 2000 
(2050) mm. 

Membrana cu lăţimea de 2000 (2050) mm, înfăşurată în suluri cu lungime şi greutate mai mică, se poatet ambala şi pe 
paleţi speciali a câte 18 suluri dispuse în bloc de 3 straturi unul deasupra altuia. 

{0>ObrázekTipurile principale de ambalare sunt prezentate în 

 19 suluri pe palet 21 suluri pe palet 18 suluri pe  palet 

    

 palet 800x1200 mm palet 800x1200 mm palet 1200x2000 mm 
 palet 800x2000 mm palet 800x2000 mm (înfăşurări mai scurte) 

Ilustra ţia 2: Unit ăţi manipulante de transport – ilustrare schematic ă a dispunerii sulurilor pe palet 

Membranele trebuie să fie transportate în mijloace de transport acoperite şi depozitate în ambalaje originale închise. 

Temperatura de depozitare recomandată este de la  -5 °C pân ă la +30 °C. Pe şantier, membrana trebuie protejată 
contra murdăririi. Până la utilizare, se recomandă a se proteja pe cât posibil, împotriva influenţelor atmosferice. 
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2.1.6 Marcarea şi identificarea membranelor 

Membranele FATRAFOL sunt marcate de regulă pe suprafaţa exterioară, la o distanţă de 100 mm de la margine, cu o 
imprimare cu cerneală care cuprinde dimensiunea (lăţimea grosimea) în mm, data şi marca de identificarea de 
fabricaţie şi semnele "+"  la o distanţă de 150 mm unul de altul, pe întreaga lungime a membranei, care permit 
stabilirea uşoară a suprapunerii fâşiei la depunerea acesteia.  

Fiecare membrană este prevăzută cu eticheta de conformitate CE. Pentru identificarea materialului în uzina de 
producţie, sunt caracteristicele datele privind lotul de producţie şi codul produsului.  

 
01234 

FATRA, a.s., Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla 
xx 

01234-CPD-xxxxx 
EN 13956 

 
  Denumirea 
produsului: 
  Trade name 

  FATRAFOL XXX 

  Dimensiune - Size   grosimea – lăţimea mm 
  Cantitatea - Quantity      xx  m   -   xx  m2 

  Culoarea - Colour   

 Lotul de producţie 
 Production lot:  
   XXXXX 

  

Codul de fabricaţie: 

  Production code:    XX-X 

2.1.7 Norme de securitate 

Membranele FATRAFOL nu sut clasificate ca substanţe periculoase în sensul legii privind substanţele chimice. 

Îndep ărtarea de şeurilor 

Deşeurile produse din membranele FATRAFOL trebuie îndepărtate în conformitate cu normele legale în 
vigoare.(Legea nr. 185/1001 Cul. privind deşeurile, cu modificările ulterioare).  

Deşeul curat poate fi reciclat, deşeul care nu corespunde reciclării, a se depozita.  Deşeul contaminat cu substanţe 
periculoase trebuie lichidat prin ardere la o instalaţie de incinerare a deşeurilor periculoase. 

Categorizarea deşeurilor conform Circularei MMÎ nr. 381/2001 Cul. {0>Tabulka(catalogul deşeurilor) şi utilizarea 
posibilă a acestora este arătat în {0>Tabulka 7. 

Tabelul 8: Categorizarea şi utilizarea de şeurilor produse din membranele FATRAFOL 

C
at

eg
or

ia
 

de
ş
eu

lu
i 

N
um

ă
r 

ca
ta

lo
g 

Denumirea 
deşeului 
conform 
num ărului de 
catalog 

Caracteristica 
amănun ţită a 
deşeului, men ţiune 

Marcajul 
propriet ăţii 
periculoase a 
deşeului 

Modul presupus de utilizare sau 
îndep ărtare a de şeului 

O 07 02 13 Deşeu de plastic Membran ă PVC-P  O 
  - utilizare materială 
  - îndepărtare (îndepărtare termică*, 

depozitare) 

O 07 02 13 Deşeu de plastic Membran ă TPO O 

  - utilizare materială 
  - utilizare energetică 
  - îndepărtare (îndepărtare termică*, 

depozitare) 

O 15 01 01 Ambalaje de 
hârtie şi carton Tuburi de hârtie O   - utilizare materială 

O 15 01 02 Ambalaje de 
plastic 

Folie de ambalaj PE 
şi folie PE strech 

O   - utilizare materială 

*) instalaţie destinată pentru incinerarea deşeurilor 
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Securitatea în timpul muncii şi protec ţia sănătăţii 

În decursul depunerii şi îmbinării membranei, trebuie respectate toate normele de securitate, de igienă şi de incendiu, 
valabile la acea perioadă. 

2.1.8 Cerin ţe legislative 

Sistemul de conducere a calităţii pentru dezvoltarea şi fabricaţia membranelor FATRAFOL este certificat în 
conformitate cu norma EN ISO 9001:2009. 

Protecţia mediului şi respectarea managementului de mediu la dezvoltarea şi fabricaţia membranelor hidroizolatoare, 
este dovedit cu certificatul conform normei EN ISO 14001:2005. 

        

În conformitate cu directiva UE nr. 89/106/EHS a Consiliului Comunităţii Europene în sensul directivei 93/68/EHS, 
Legea nr. 22/1997 Cul. şi HG nr. 190/2002 Cul. cu modificările ulterioare, toate membranele de acoperiş sunt 
certificate, îndeplinesc cerinţele normei europene armonizate EN 13956 şi au emise Declaraţii de conformitate CE. 
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2.1.9 Descrierea şi specifica ţia tehnic ă a tipurilor individuale de membrane hidroizolatoar e 

2.1.9.1 Membran ă hidroizolatoare din PVC-P 

2.1.9.1.1  Membrana hidroizolatoare FATRAFOL 807 

� DESCRIEREA PRODUSULUI 
FATRAFOL 807 (807/F, 807 AA) este o membrană de acoperiş pe bază de PVC-P cu strat de fond din material 
textil neţesut PES. Membrana rezistă la radiaţia UV şi poate fi expusă direct la intemperii. 

FATRAFOL 807 (807 AA)  are o margine fără textil neţesut pentru a permite îmbinarea longitudinală a fâşiilor. 

FATRAFOL 807/F are stratul de fond din textil neţesut pe toată lăţimea fâşiei. 

FATRAFOL 807 AA prezintă o rezistenţă mărită la incendiu. 

Toate variantele de fabricaţie sunt descrise în continuare ca FATRAFOL 807. 

    

� UTILIZARE 
Pentru sistemele lipite, cum sunt mai ales: 

• sanarea învelitorilor vechi din asfalt la acoperişurile plate 
• izolaţia termică ulterioară a mantalei acoperişului fără posibilitatea de îngreunare sau ancorare mecanică  
• hidroizolaţii lipite ale streaşinilor, construcţiilor uşoare ş.a. 

Partea inferioară a membranei, prevăzută cu strat de fond textil cu greutatea de suprafaţă de 300 g/m2, este 
adecvată pentru contactul cu bitumenul. La aşezarea pe o învelitoare din asfalt, se dă prioritate lipirii membranei cu 
adezivi PU. 

� APLICAŢII 
Aplicarea membranei pe construcţii poate fi realizată numai de către firme specializate şi instruite în acest scop. 

Membrana se aplică în acord cu principiile stabilite şi descrise în prezenta normă. 

Membrana trebuie fixată în suprafaţă prin lipire sau prin ancorare mecanică. 

Modul de ancorare trebuie să fie proiectat pentru aplicaţia concretă astfel, ca membrana să fie asigurată contra 
modificărilor dimensionale şi contra aspiraţiei vântului. 

Îmbinarea reciprocă a fâşiilor se face prin suprapunerea marginii libere cu aparate manuale sau automate de 
sudare cu aer cald. Îmbinările transversale se aşează una lângă alta şi se acoperă cu o fâşie complementară de 
membrană FATRAFOL 804 cu lăţimea de 120 mm, la fel ca îmbinările longitudinale ale membranei FATRAFOL 
807/F. 

În timpul îmbinării fâşiilor între ele, temperatura aerului şi a stratului suport n-ar trebui să scadă sub -5 °C, lipirea 
membranei trebuie făcută la temperatura şi în condiţiile recomandate de producătorul adezivului (lacului). 

� DATE PRIVIND PRODUSUL 
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� Dimensiunile şi datele principale necesare ambal ării 

Grosimea  Lăţimea  
Greutatea 

de 
suprafa ţă*) 

Înfăşurarea pe 
sul 

Greutatea 
sulului *)  Cantitate pe palet 

Greutatea 
paletului *)  

[mm] [mm] [kg/m 2] [m] [m 2] [kg] role [m 2] [kg] 
FATRAFOL 807, FATRAFOL 807 AA  

efectivă: 1,50 
totală: 2,60 

totală: 1300 
margine liberă: 

50 
2,20 15,4 20 44 20 400 880 

FATRAFOL 807/F  
efectivă: 1,50 1300 17,7 23 51 437 960 
totală: 2,60 1000 2,20 17,7 17,7 39 19 336,3 740 

 *) valori informative 

� Aspectul şi executarea color ă 
• membrană netedă cu suprafaţă mată 
• partea superioară - culoare standard – cenuşiu deschis RAL 7040 

               - mai departe în nuanţele colore specificate în tabel  
               - 100 mm de la margine, membrana este marcată cu o imprimare care 

                                permite suprapunerea fâşiilor şi eventuala poziţie a elementelor de ancorare 
• partea inferioară - textil neţesut de culoare albă 

 
Nuan ţa color ă Model Culoarea p ărţii 

superioare a membranei 
FATRAFOL 807 

tabelul color Fatra tabelul color RAL *)  

 cenuşiu deschis 2761 7040 
 cenuşiu închis 2003 7012 
 roşu 3104 3016 
 albastru 9113 5015 
 verde 7060B 6000 

*) nuanţa conform tabelului color RAL poate fi uşor diferită la unele culori, 
însă max. până la gradul 3 scară cenuşie conform ČSN EN 20105-A02 

� Parametri tehnici – valori garantate 

Proprietate Norma de 
încercare 

Valori garantate 

Rezistenţa la întindere ≥ 800 N/50 mm 
Ductilitate 

EN 12311-2 
metoda A ≥ 60 % 

Etanşeitate la apă EN 1928/B corespunde 
Reacţie la foc EN 13501-1 clasa E 
Comportarea la incendiu exterior ENV 1187 BROOF (t1) 
Rezistenţă contra exfolierii în locul îmbinării EN 12316-2 ≥ 150 N/50 mm 
Rezistenţa îmbinării la alunecare EN 12317-2 ≥ 800 N/50 mm 

EN 12691/A corespunde 1250 mm Rezistenţa la impact 
EN 12691/B corespunde 2000 mm 

Rezistenţă la solicitarea statică EN 12730/B corespunde 20 kg 
Rezistenţă contra ruperii EN 12310-2 ≥ 250 N 
Stabilitatea dimensională EN 1107-2 max. ± 1 % 
Flexibilitate la temperaturi joase EN 495-5 ≤ -35 °C 
Expunerea la razele UV, la temperaturi ridicate şi la apă (5000 
de ore) 

EN 1297 corespunde, gradul 0 

Permeabilitatea la vaporii de apă – factorul de rezistenţă de 
difuziune µ 

8200 ± 2000 

Grosimea echivalentă de difuziune sd 
EN 1931 

21,3 m 
Coeficient de conductibilitate termică λ EN 12667 0,068 W/m.K 

� DOCUMENTAŢIA TEHNICĂ AFERENTĂ 
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• Fişa tehnică TL 5-1006-06, Membrană hidroizolatoare FATRAFOL 807, emis de Fatra, a. s., Napajedla 
• Certificatul sistemului de conducere a producţiei nr. 1390-CPD-0028/07/Z emis de CSI, a. s., Praga, punct 

de lucru Zlín pentru membranele hidroizolatoare FATRAFOL 804, FATRAFOL 807, FATRAFOL 814 
conform EN 13956:2006 

Valabilitatea documentaţiei: Pentru utilizarea membranei într-un proiect concret, trebuie utilizată documentaţia valabilă 
actuală a produsului (Fişa tehnică, Declaraţia de conformitate, Atestat, Certificat ş.a.), care 
sunt la dispoziţie pe adresa de internet www.fatrafol.cz.  
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2.1.9.1.2 Membrana hidroizolatoare FATRAFOL 807/V 

� DESCRIEREA PRODUSULUI 
FATRAFOL 807/V este o membrană de acoperiş pe bază de PVC-P cu strat de fond din material textil neţesut 
PES cu greutatea de suprafaţă de 120 g/m2. Membrana rezistă la radiaţii UV şi poate fi expusă direct la intemperii. 

O margine a membranei este fără textil neţesut pentru a permite îmbinarea longitudinală a fâşiilor. 

       

� UTILIZARE 
Pentru sistemele lipite şi mai ales pentru lipirea cu adezivi expansivi pe bază de poliuretan pe: 

• un strat adecvat de izolaţie termică (de ex. PIR, EPS) 
• construcţii rigide ale mantalei acoperişului care îndeplinesc cerinţele de planeitate (plăci de cetris, beton 

vibrat ş.a.) 

Membrana nu este adecvat ă pentru lipirea pe suprafe ţe de asfalt şi pentru ancorare mecanic ă! 
Pentru prelucrarea detaliilor trebuie utilizată membrana complementară FATRAFOL 804. 

� APLICAŢII 
Aplicarea membranei pe construcţii poate fi realizată numai de către firme specializate şi instruite în acest scop. 

Membrana se aplică în acord cu principiile stabilite şi descrise în prezenta normă. 

Adezivii utilizaţi pentru lipirea membranei trebuie să asigure o coeziune suficientă la stratul suport dat, rezultată din 
valorile calculate ale forţelor care acţionează asupra mantalei acoperişului la solicitarea vântului. Asigurarea 
învelitorii contra efectelor forţelor interioare este descrisă în textul următor. 

Îmbinarea reciprocă a fâşiilor se face prin suprapunerea marginii libere cu aparate manuale sau automate de 
sudare cu aer cald. Îmbinările transversale se aşează una lângă alta şi se acoperă cu o fâşie complementară de 
membrană FATRAFOL 804 cu lăţimea de 120 mm. 

Depunerea membranei trebuie făcută la temperatura şi în condiţiile recomandate de producătorul adezivului, în 
timpul îmbinării fâşiilor între ele, temperatura aerului şi a stratului suport n-ar trebuie să scadă sub -5 °C.  

� DATE PRIVIND PRODUSUL 

� Dimensiunile şi datele principale necesare ambal ării 
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Grosimea  Lăţimea  
Greutatea 

de 
suprafa ţă 

Înfăşurarea pe 
sul 

Greutatea 
sulului *)  Cantitate pe palet 

Greutatea 
paletului *)  

[mm] [mm] [kg/m 2] [m] [m 2] [kg] sul [m 2] [kg] 
efectivă: 1,20 
totală: 1,60 

1,67 19 38,95 66 21 817,95 1400 

efectivă: 1,50 
totală: 1,90 

2,04 16 32,8 68 21 688,8 1440 

efectivă: 2,00 
totală: 2,40 

totală: 2050 
margine liberă: 

70 
2,52 13 26,65 68 21 559,65 1440 

 *) valori informative 

� Aspectul şi executarea color ă 
• membrană netedă cu suprafaţă mată 
• partea superioară - culoare standard – cenuşiu deschis RAL 7040 

      - mai departe în nuanţele colore specificate în tabel 
      - 100 mm de la margine, membrana este marcată cu o imprimare care permite 

                                                         suprapunerea fâşiilor şi eventuala poziţie a elementelor de ancorare 
• partea inferioară - textil neţesut de culoare verzuie 

Nuan ţa color ă Model Culoarea p ărţii 
superioare a membranei 

FATRAFOL 807/V 
tabelul color Fatra tabelul color RAL *)  

 cenuşiu deschis 2761 7040 
 cenuşiu închis 2003 7012 
 alb 1278 9010 

*) nuanţa conform tabelului color RAL poate fi uşor diferită la unele culori, 
însă max. până la gradul 3 scară cenuşie conform ČSN EN 20105-A02 

� Parametri tehnici – valori garantate 

Valori garantate pentru grosimile individuale ale 
produsului Proprietate 

Norma de 
încercare 

1,60 mm 1,90 mm 2,40 mm 
Rezistenţa la întindere ≥ 800 N/50 mm ≥ 800 N/50 mm ≥ 950 N/50 mm 
Ductilitate 

EN 12311-2 
metoda A ≥ 60 % 

Etanşeitate la apă EN 1928/B corespunde 
Reacţie la foc EN 13501-1 clasa E 
Comportarea la incendiu exterior ENV 1187 BROOF (t1) 
Rezistenţă contra exfolierii în locul 
îmbinării 

EN 12316-2 ≥ 800 N/50 mm ≥ 800 N/50 mm ≥ 280 N/50 mm 

Rezistenţa îmbinării la alunecare EN 12317-2 ≥ 600 N/50 mm ≥ 720 N/50 mm ≥ 800 N/50 mm 

EN 12691/A corespunde 1000 
mm 

corespunde 1250 
mm 

corespunde 1250 
mm Rezistenţa la impact 

EN 12691/B corespunde 1500 
mm 

corespunde 2000 
mm 

corespunde 2000 
mm 

Rezistenţă la solicitarea statică EN 12730/B corespunde 20 kg 
Rezistenţă contra ruperii EN 12310-2 ≥ 180 N ≥ 220 N ≥ 240 N 
Stabilitatea dimensională EN 1107-2 max. ± 0,3 % 
Flexibilitate la temperaturi joase EN 495-5 ≤ -25 °C 
Expunerea la razele UV, la 
temperaturi ridicate şi la apă (5000 
de ore) 

EN 1297 corespunde, gradul 0 

Permeabilitatea la vaporii de apă – 
factorul de rezistenţă de difuziune 
µ 

10000 ± 3000 

Grosimea echivalentă de difuziune 
sd 

EN 1931 

16 m 19 m 24 m 

� DOCUMENTAŢIA TEHNICĂ AFERENTĂ 
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• Fişa tehnică TL 5-1016-09, Membrană hidroizolatoare FATRAFOL 807/V, emis de Fatra, a. s., 
Napajedla 

• Certificatul sistemului de conducere a producţiei nr. 1390-CPD-0070/10/Z pentru membranele 
hidroizolatoare FATRAFOL 807/V conform EN 13956:2006/AC 2006-06 emis de CSI, a. s., Praga, 
punct de lucru Zlín 

Valabilitatea documentaţiei: Pentru utilizarea membranei într-un proiect concret, trebuie utilizată documentaţia valabilă 
actuală a produsului (Fişa tehnică, Declaraţia de conformitate, Atestat, Certificat ş.a.), care 
sunt la dispoziţie pe adresa de internet www.fatrafol.cz.  
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2.1.9.1.3 Membrana hidroizolatoare FATRAFOL 810 (810/V, 810 AA, 810/V AA) 

� DESCRIEREA PRODUSULUI 
FATRAFOL 810 (810/V, 810 AA, 810/V AA) este o membrană de acoperiş pe bază de PVC-P armată cu plasă de 
poliester. Membrana rezistă la razele UV şi poate fi expusă direct la intemperii. 

FATRAFOL 810 (810 AA) este fabricată prin cilindrare şi laminare, FATRAFOL 810/V (810/V AA) prin extruziune 
multiplă. 

FATRAFOL 810 AA (810/V AA) prezintă o rezistenţă mărită la incendiu. 

Dacă nu se specifică altfel, toate variantele de fabricaţie sunt descrise în continuare ca FATRAFOL 810. 

    

� UTILIZARE 
Pentru sistemele ancorate mecanic cu hidroizolaţie expusă liber la intemperii fără straturi de protecţie şi utile: 

• prin ancorare concentrată şi liniară cu ajutorul tablei profilate tratate cu plastic 
• prin lipire pe ţintele de ancorare 

Utilizare pentru acoperişurile îngreunate numai în cazuri excepţionale, de ex. la soluţionarea pe etape cu 
executarea amânată a straturilor de protecţie (de exploatare). 

Membrana tăiată în fâşii: 
• lăţime 160 mm – la acoperirea ancorelor în caz de ancorare ulterioară concentrată a membranei 
• lăţime 215 mm – pentru îmbinarea şi ancorarea membranei FATRAFOL 814 de stratul suport 
• lăţime 650 mm, 1000 mm şi 1025 mm – pentru ancorarea deasă în secţiunile marginale şi cu colţuri ale 

acoperişului 

� APLICAŢII 
Aplicarea membranei pe construcţii poate fi realizată numai de către firme specializate şi instruite în acest scop. 

Membrana se aplică în acord cu principiile stabilite şi descrise în prezenta normă. 

Membrana trebuie să fie fixată în mod adecvat de partea stabilă a mantalei acoperişului. Modul de ancorare 
trebuie propus pentru aplicaţia concretă astfel, ca membrana să fie asigurată contra modificărilor dimensionale şi 
contra aspiraţiei vântului. 

Membrana se poate îmbina reciproc cu aparate de sudură manuale sau automate cu aer cald sau cu aparate cu 
pană termică (sudură cu o singură amprentă). 

În timpul efectuării lucrărilor, temperatura aerului şi a stratului suport n-ar trebui să scadă sub -5 °C,  
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� DATE PRIVIND PRODUSUL 

� Dimensiunile şi datele principale necesare ambal ării 

Grosimea  Lăţimea  
Greutatea 

de 
suprafa ţă *) 

Înfăşurarea pe sul 
**) 

Greutatea 
sulului *)  Cantitate pe palet 

Greutatea 
paletului *)  

[mm] [mm] [kg/m 2] [m] [m 2] [kg] sul [m 2] [kg] 
FATRAFOL 810  

1300 26 41 19 494 780 
650 

20 
13 21 38 494 780 

215 8,6 13 36 309,6 490 
1,20 

160 

1,52 
40 

6,4 10 36 230,4 370 
1300 26 51 19 494 970 
650 

20 
13 26 38 494 970 1,50 

160 
1,90 

32 5,12 10 36 184,32 370 
2,00 1300 2,54 15,4 20 51 19 380 970 

FATRAFOL 810/V  
2050 51,25 78 1076,25 1650 
2000 50 76 1050 1630 
1600 40 61 

21 
840 1290 

1025 25,625 39 1076,25 1650 
1,20 

1000 

1,52 25 

25 38 
42 

1050 1630 
2050 41 78 861 1650 
2000 40 76 840 1630 
1600 32 61 

21 
672 1290 

1025 20,5 39 861 1650 
1,50 

1000 

1,90 20 

20 38 
42 

840 1630 
2050 33,825 77 710,325 1650 
2000 33 75 

21 
693 1630 

1025 16,912 39 710,304 1650 
1,80 

1000 

2,28 16,5 

16,5 38 
42 

693 1630 
2050 30,75 78 645,75 1650 2,00 
2000 

2,54 15 
30 76 

21 
630 1630 

2,40 2000 3,05 13 26 79 21 546 1690 
FATRAFOL 810 AA  

1,50 1300 1,93 20 26 52 19 494 990 
FATRAFOL 810/V AA  

2050 41 80 861 1690 
1,50 

2000 
1,93 20 

40 78 
21 

840 1650 
 *) valori informative 
 **) alte lungimi de înfăşurare sunt posibile numai în urma înţelegerii dintre producător şi beneficiar 

� Aspectul şi executarea color ă 
• membrană netedă cu suprafaţă mată uşor structurată de la textilul de armare 
• partea superioară - culoare standard – cenuşiu deschis RAL 7040 

      - mai departe în nuanţele colore specificate în tabel 
      - 100 mm de la margine, membrana este marcată cu o imprimare care permite 

                                                          suprapunerea fâşiilor şi eventuala poziţie a elementelor de ancorare 
• partea inferioară    - cenuşiu 

       - albă la membrana albă 
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Nuan ţa color ă Utilizare pentru variantele individuale Model Culoarea p ărţii 
superioare a 
membranei 

FATRAFOL 810 

tabelul color 
Fatra 

tabelul color RAL 
*) 

810 810/V 810 AA 810/V AA 

 cenuşiu deschis 2761 7040 •••• •••• •••• •••• 
 cenuşiu închis 2003 7012 •••• •••• •••• •••• 
 roşu 3104 3016 •••• ••••   
 albastru 9113 5015 •••• ••••   
 alb 1278 9010 •••• ••••   
 verde 7060B 6000 •••• ••••   
 maro arămiu 3503 8004 ••••    
 cenuşiu-alb 2732 7047  ••••   

*) nuanţa conform tabelului color RAL poate fi uşor diferită la unele culori, 
însă max. până la gradul 3 scară cenuşie conform ČSN EN 20105-A02 

� Parametri tehnici – valori garantate 

FATRAFOL 810, FATRAFOL 810 AA 
Valori garantate pentru grosimile individuale ale 

produsului Proprietate 
Norma de 
încercare 

1,20 mm 1,50 mm 2,00 mm 

Rezistenţa la întindere – L/T ≥ 1000/950 N/50 
mm 

≥ 1000/950 N/50 
mm 

≥ 1000/950 N/50 
mm 

Ductilitate 

EN 12311-2 
metoda A 

≥ 15 % 
Etanşeitate la apă (400 kPa) EN 1928/B corespunde 
Reacţie la foc EN 13501-1 clasa E 
Comportarea la incendiu exterior ENV 1187 BROOF (t1), BROOF (t3), CROOF (t4) 
Rezistenţă contra exfolierii în locul 
îmbinării 

EN 12316-2 ≥ 260 N/50 mm ≥ 260 N/50 mm ≥ 260 N/50 mm 

Rezistenţa îmbinării la alunecare – 
L/T 

EN 12317-2 ≥ 900/850 N/50 mm ≥ 900/850 N/50 mm ≥ 900/850 N/50 mm 

EN 12691/A corespunde 1000 
mm 

corespunde 1250 
mm 

corespunde 1250 
mm Rezistenţa la impact 

EN 12691/B corespunde 2000 
mm 

corespunde 2000 
mm 

corespunde 2000 
mm 

Rezistenţă la solicitarea statică EN 12730/B corespunde 20 kg 
Rezistenţă contra ruperii EN 12310-2 ≥ 180 N 
Stabilitatea dimensională EN 1107-2 max. ± 0,3 % 
Flexibilitate la temperaturi joase EN 495-5 ≤ -25 °C 
Expunerea la razele UV, la 
temperaturi ridicate şi la apă (5000 
de ore) 

EN 1297 corespunde, gradul 0 

Permeabilitatea la vaporii de apă – 
factorul de rezistenţă de difuziune 
µ 

21000 ± 3000 

Grosimea echivalentă de difuziune 
sd 

EN 1931 

25,2 m 31,5 m 42 m 

Coeficient de conductibilitate 
termică λ 

EN 12667 0,141 W/(m.K) 

L – longitudinal, N- transversal 
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FATRAFOL 810/V, FATRAFOL 810/V AA 
Valori garantate pentru grosimile individuale ale 

produsului Proprietate 
Norma de 
încercare 

1,20 mm 1,50-1,80-2,00 mm  2,40 mm 

Rezistenţa la întindere – L/T ≥ 1000/1000 N/50 
mm 

≥ 1000/1100 N/50 
mm 

≥ 1100/1200 N/50 
mm 

Ductilitate – L/T 

EN 12311-2 
metoda A 

≥ 15/20 % 
Etanşeitate la apă (400 kPa) EN 1928/B corespunde 
Reacţie la foc EN 13501-1 clasa E 
Comportarea la incendiu exterior ENV 1187 BROOF (t1), BROOF (t2), BROOF (t3) 
Rezistenţă contra exfolierii în locul 
îmbinării 

EN 12316-2 ≥ 260 N/50 mm ≥ 260 N/50 mm ≥ 260 N/50 mm 

Rezistenţa îmbinării la alunecare – 
L/T 

EN 12317-2 ≥ 1000 N/50 mm ≥ 1000 N/50 mm ≥ 1100 N/50 mm 

EN 12691/A corespunde 1000 
mm 

corespunde 1250 
mm 

corespunde 1750 
mm Rezistenţa la impact 

EN 12691/B corespunde 2000 
mm 

corespunde 2000 
mm 

corespunde 2000 
mm 

Rezistenţă la solicitarea statică EN 12730/B corespunde 20 kg 
Rezistenţă contra ruperii – L/T EN 12310-2 ≥ 200/220 N ≥ 200/220 N ≥ 250/270 N 
Stabilitatea dimensională EN 1107-2 max. ± 0,3 % 
Flexibilitate la temperaturi joase EN 495-5 ≤ -25 °C 
Expunerea la razele UV, la 
temperaturi ridicate şi la apă (5000 
de ore) 

EN 1297 corespunde, gradul 0 

Permeabilitatea la vaporii de apă – 
factorul de rezistenţă de difuziune 
µ 

21000 ± 3000 

Grosimea echivalentă de difuziune 
sd 

EN 1931 

25,2 m 31,5-37,8-42 m 50,4 m 

Coeficient de conductibilitate 
termică λ 

EN 12667 0,141 W/(m.K) 

Rezistenţă contra creşterii 
rădăcinilor 

prEN 13948, FLL corespunde 

indice SRI ASTM E 1980-01 108 (valabil numai pentru nuanţa albă RAL 9010) 
L – longitudinal, N- transversal 

� DOCUMENTAŢIA TEHNICĂ AFERENTĂ 
• Fişa tehnică TL 5-1008-06, Membrană hidroizolatoare FATRAFOL 810, emis de Fatra, a. s., 

Napajedla 
• Certificatul sistemului de conducere a producţiei nr. 1390-CPD-0026/06/Z emis de CSI, a. s., Praga, 

punct de lucru Zlín pentru membranele hidroizolatoare FATRAFOL 810 conform EN 13956:2006 
• Certificatul sistemului de conducere a producţiei nr. 1390-CPD-0033/06/Z emis de CSI, a. s., Praga, 

punct de lucru Zlín pentru membranele hidroizolatoare FATRAFOL 810/V conform EN 13956:2006 
• Agrementul tehnic european ETA-12/0013 - FATRAFOL-S, Sisteme mecanice ancorate de învelitori 

de acoperiş flexibile 

Valabilitatea documentaţiei: Pentru utilizarea membranei într-un proiect concret, trebuie utilizată documentaţia valabilă 
actuală a produsului (Fişa tehnică, Declaraţia de conformitate, Atestat, Certificat ş.a.), care 
sunt la dispoziţie peadresa de internet www.fatrafol.cz.  
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2.1.9.1.4 Membrana hidroizolatoare FATRAFOL 814 

� DESCRIEREA PRODUSULUI 
FATRAFOL 814 este o membrană de acoperiş pe bază de policrorură de vinil muiată (PVC-P) cu lână de sticlă 
încorporată. Partea superioară a membranei este prevăzută cu desen antiderapant special. 

Membrana rezistă la radiaţii UV şi poate fi expusă direct la intemperii. 

     

� UTILIZARE 
Strat hidroizolant circulabil: 

• terase deschise şi balcoane ale clădirilor locative 
• trotuare circulabile pe acoperişurile plate, izolate cu membrane PVC-P FATRAFOL. 

În conformitate cu ČSN 74 4507, FATRAFOL 814 îndeplineşte cerinţa de atingere a valorii coeficientului de frecare 
la alunecare în stare uscată şi umedă de minim 0,5 şi este deci adecvată fără limitare pentru suprafeţele circulabile 
ale construcţiilor utilizate de public. 

� APLICAŢII 
Aplicarea membranei pe construcţii poate fi realizată numai de către firme specializate şi instruite în acest scop. 

Membrana se aplică de regulă numai pe suprafeţe orizontale în acord cu principiile stabilite şi descrise în prezenta 
normă. Planeitatea stratului suport şi taluzarea acestuia ar trebui să asigure ca pe membrană să nu apară bălţi 
locale de apă. De regulă, la o înclinaţie mai mare de 3 %, nu se mai formează bălţi. 

Membrana se aşează de obicei una lângă alta, iar la marginile fâşiilor se îmbină etanş prin sudare cu aer cald cu o 
fâşie de membrană auxiliară, fixată la partea stabilă a stratului suport cu ajutorul unor elemente de ancorare 
speciale. Modul de ancorare pentru aplicaţia concretă trebuie propus astfel, ca membrana să fie asigurată contra 
modificărilor dimensionale şi contra aspiraţiei vântului. Finalizarea membranei pe perete sau pe marginea 
acoperişului se face prin sudarea membranei pe profile din tablă tratată cu plastic. Prelucrarea detaliilor profilate, a 
trecerilor, baluştrilor ş. a., trebuie soluţionată prin utilizarea foliei omogene pentru detalii - FATRAFOL 804. 

La aplicarea membranei pe trotuare circulabile, fâşiile se sudează cu aer cald pe învelişul hidroizolant finalizat 
etanş al mantalei acoperişului din membrană FATRAFOL.  

În timpul efectuării lucrărilor, temperatura aerului şi a stratului suport n-ar trebui să scadă sub 0 °C, 
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� DATE PRIVIND PRODUSUL 

� Dimensiunile şi datele principale necesare ambal ării 

Grosimea  Lăţimea  
Greutatea 

de 
suprafa ţă *) 

Înfăşurarea pe sul 
**) 

Greutatea 
sulului *)  Cantitate pe palet 

Greutatea 
paletului *)  

[mm] [mm] [kg/m 2] [m] [m 2] [kg] sul [m 2] [kg] 
2,50 1000 3,10 12 12 42 19 228 800 

 *) valori informative 
 **) Drept compensaţie a marginii defecte a membranei la începutul înfăşurării, se adaugă în plus la fiecare sul, 

1,5 m membrană (1,5 m2) faţă de valoarea nominală, deci pe un sul sunt înfăşuraţi 13,5 m (13,5 m2). 

� Aspectul şi executarea color ă 
• membrană desenată cu suprafaţă lucioasă profilată  
• partea superioară - în nuanţele colore specificate în tabel 
• partea inferioară - negru 

 
Nuan ţa color ă Model Culoarea p ărţii superioare a 

membranei FATRAFOL 814 tabelul color Fatra tabelul color RAL *)  
 cenuşiu deschis 2761 7040 
 cenuşiu închis 2003 7012 
 verde 7060B 6000 
 maro arămiu 3503 8004 

*) nuanţa conform tabelului color RAL poate fi uşor diferită la unele culori, 
însă max. până la gradul 3 scară cenuşie conform ČSN EN 20105-A02 

� Parametri tehnici – valori garantate 

Proprietate Norma de 
încercare 

Valori garantate 

Rezistenţa la întindere ≥ 8 MPa 
Ductilitate 

EN 12311-2  
metoda B ≥ 150 % 

Etanşeitate la apă EN 1928/B corespunde 
Reacţie la foc EN 13501-1 clasa E 
Comportarea la incendiu exterior ENV 1187 BROOF (t1) 
Rezistenţă contra exfolierii în locul îmbinării EN 12316-2 ≥ 250 N/50 mm 
Rezistenţa îmbinării la alunecare EN 12317-2 ≥ 650 N/50 mm 

EN 12691/A corespunde 1750 mm Rezistenţa la impact 
EN 12691/B corespunde 2000 mm 

Rezistenţă la solicitarea statică EN 12730/B corespunde 20 kg 
Rezistenţă contra ruperii EN 12310-2 ≥ 130 N 
Stabilitatea dimensională EN 1107-2 max. ± 0,2 % 
Flexibilitate la temperaturi joase EN 495-5 ≤ -35 °C 
Expunerea la razele UV, la temperaturi ridicate şi la apă (5000 
de ore) 

EN 1297 corespunde, gradul 0 

Permeabilitatea la vaporii de apă – factorul de rezistenţă de 
difuziune µ 

10500 ± 2500 

Grosimea echivalentă de difuziune sd 
EN 1931 

26,3 m 
Coeficient de conductibilitate termică λ EN 12667 0,145 W/(m.K) 
Coeficient de frecare la alunecare uscată şi umedă ČSN 74 4507 min. 0,6 

� DOCUMENTAŢIA TEHNICĂ AFERENTĂ 
• Fişa tehnică TL 5-1010-06, Membrană hidroizolatoare FATRAFOL 814, emis de Fatra, a. s., 

Napajedla 
• Certificatul sistemului de conducere a producţiei nr. 1390-CPD-0028/07/Z emis de CSI, a. s., Praga, 

punct de lucru Zlín pentru membranele hidroizolatoare FATRAFOL 804, FATRAFOL 807, FATRAFOL 
814 conform EN 13956:2006 
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Valabilitatea documentaţiei: Pentru utilizarea membranei într-un proiect concret, trebuie utilizată documentaţia valabilă 
actuală a produsului (Fişa tehnică, Declaraţia de conformitate, Atestat, Certificat ş.a.), care 
sunt la dispoziţie pe adresa de internet www.fatrafol.cz.  
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2.1.9.1.5 Membrana hidroizolatoare FATRAFOL 818/V 

� DESCRIEREA PRODUSULUI 
FATRAFOL 818/V (818/V-UV) este o membrană de acoperiş pe bază de PVC-P cu lână de sticlă încorporată. 
Membrana este fabricată prin extruziune multiplă. 

Varianta 818/V-UV prezintă stabilitate la razele UV. 

     

� UTILIZARE 
Pentru executarea de învelitori cu un singur strat la acoperişurile plate: 

• îngreunate cu piatră spartă 
• cu strat de exploatare – cu pavaj pe garnituri sau cu suprafaţă carosabilă 
• cu ansamblu de straturi vegetale 

FATRAFOL 818/V (818/V-UV) nu este adecvat pentru învelitori ancorate mecanic fără strat de îngreunare. 

FATRAFOL 818/V nu are rezistenţă de lungă durată la radiaţii UV, de aceea stratul de balastare trebuie să asigure 
protecţia permanentă a membranei contra influenţei directe a intemperiilor. Pentru prelucrarea secţiunilor, unde 
membrana va fi expusă la intemperii, trebuie utilizată membrana FATRAFOL 818/V-UV sau FATRAFOL 810. 

FATRAFOL 818/V-UV are o rezistenţă de lungă durată la razele UV, de aceea membrana este destinată mai ales 
pentru aplicaţiile, unde nu este posibilă asigurarea protecţiei învelitorii contra influenţei directe a intemperiilor, cum 
ar fi de ex. pavajul pe garnituri. FATRAFOL 818/V-UV poate fi utilizat şi pentru prelucrarea aticurilor. 

Pentru prelucrarea trecerilor şi a altor detalii profilate care ies în relief, este adecvată utilizarea membranei pentru 
detalii, FATRAFOL 804. 

� APLICAŢII 
Aplicarea membranei pe construcţii poate fi realizată numai de către firme specializate şi instruite în acest scop. 

Membrana se aplică în acord cu principiile stabilite şi descrise în prezenta normă. 

Hidroizolaţia mantalei acoperişului se depune liber pe suprafaţă, fără ancorare pe stratul suport, suprapunerea 
fâşiilorr trebuie să fie de minim 50 mm. Pe perimetrul acoperişului, în locurile modificări ale detaliilor şi cu înclinări 
bruşte, membrana se fixează de construcţia portantă cu ajutorul profilelor din tablă tratată cu plastic. 

Îmbinarea reciprocă a fâşiilor se poate face cu ajutorul aparatelor de sudură manuale sau automate cu aer cald 
sau cu aparate cu pană termică (sudură cu o singură amprentă). 

În timpul efectuării lucrărilor, temperatura aerului şi a stratului suport n-ar trebui să scadă sub -5 °C, 

� DATE PRIVIND PRODUSUL 

� Dimensiunile şi datele principale necesare ambal ării 



Hidroizolaţia acoperişurilor FATRAFOL-S pagina 33 
 

 
 

 08/2012 
 

 

Grosimea  Lăţimea  
Greutatea 

de 
suprafa ţă *) 

Înfăşurarea pe sul 
Greutatea 
sulului *)  Cantitate pe palet 

Greutatea 
paletului *)  

[mm] [mm] [kg/m 2] [m] [m 2] [kg] sul [m 2] [kg] 
1,50 2050 1,92 20 41 79 21 861 1670 
1,80 2050 2,30 16,5 33,825 78 21 710,32 1650 
2,00 2050 2,56 15 30,75 79 21 645,75 1670 

 *) valori informative 

� Aspectul şi executarea color ă 
• membrană netedă cu suprafaţă mată 
• partea superioară - membrana 818/V – cenuşiu-verde 

      - membrana 818/V – în nuanţele colore specificate în tabel 
      - 100 mm de la margine, membrana este marcată cu o imprimare a datelor de 

                          identificare 
• partea inferioară    - membrana 818/V – cenuşiu-verde 

       - membrana 818/V – cenuşiu 
 

Nuan ţa color ă Utilizare pentru variantele 
individuale 

Model 
Culoarea p ărţii 

superioare a membranei 
FATRAFOL 818 tabelul color 

Fatra 
tabelul color RAL 

*) 
818/V 818/V-UV 

  cenuşiu-verde 7646B 7033 ••••  
 cenuşiu deschis 2761 7040  •••• 

*) nuanţa conform tabelului color RAL poate fi uşor diferită la unele culori, 
însă max. până la gradul 3 scară cenuşie conform ČSN EN 20105-A02 

� Parametri tehnici – valori garantate 

Valori garantate pentru grosimile individuale ale 
produsului Proprietate 

Norma de 
încercare 

1,50 mm 1,80 mm 2,00 mm 
Rezistenţa la întindere ≥ 11 MPa 
Ductilitate 

EN 12311-2 
metoda B ≥ 200 % 

Etanşeitate la apă EN 1928/B corespunde 
Reacţie la foc EN 13501-1 clasa E 
Comportarea la incendiu exterior ENV 1187 BROOF (t1) 
Rezistenţă contra exfolierii în locul 
îmbinării 

EN 12316-2 ≥ 250 N/50 mm ≥ 250 N/50 mm ≥ 250 N/50 mm 

Rezistenţa îmbinării la alunecare EN 12317-2 ≥ 650 N/50 mm ≥ 800 N/50 mm ≥ 800 N/50 mm 

EN 12691/A corespunde 1250 
mm 

corespunde 1500 
mm 

corespunde 1500 
mm Rezistenţa la impact 

EN 12691/B corespunde 2000 
mm 

corespunde 2000 
mm 

corespunde 2000 
mm 
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Rezistenţă la solicitarea statică EN 12730/B corespunde 20 kg 
Rezistenţă contra ruperii EN 12310-2 ≥ 120 N ≥ 150 N ≥ 150 N 
Stabilitatea dimensională EN 1107-2 max. ± 0,1 % 
Flexibilitate la temperaturi joase EN 495-5 ≤ -30 °C 
Expunerea la razele UV, la 
temperaturi ridicate şi la apă (5000 
de ore) 

EN 1297 corespunde, gradul 0 

Permeabilitatea la vaporii de apă – 
factorul de rezistenţă de difuziune 
µ 

20000 ± 4000 

Grosimea echivalentă de difuziune 
sd 

EN 1931 

30 m 36 m 40 m 

Coeficient de conductibilitate 
termică λ 

EN 12667 0,145 W/(m.K) 

Rezistenţă contra creşterii 
rădăcinilor 

prEN 13948, FLL corespunde 

� DOCUMENTAŢIA TEHNICĂ AFERENTĂ 
• Fişa tehnică TL 5-1017-09, Membrană hidroizolatoare FATRAFOL 818, emis de Fatra, a. s., 

Napajedla 
• Certificatul sistemului de conducere a producţiei nr. 1390-CPD-0140/09/Z emis de CSI, a. s., Praga, 

punct de lucru Zlín pentru membranele hidroizolatoare FATRAFOL 818/V dle EN 13956:2006 

Valabilitatea documentaţiei: Pentru utilizarea membranei într-un proiect concret, trebuie utilizată documentaţia valabilă 
actuală a produsului (Fişa tehnică, Declaraţia de conformitate, Atestat, Certificat ş.a.), care 
sunt la dispoziţie pe adresa de internet www.fatrafol.cz.  

2.1.9.1.6 Membrana hidroizolatoare EKOPLAN 819/V 

� DESCRIEREA PRODUSULUI 
EKOPLAN 819/V este o membrană de acoperiş pe bază de PVC-P armată cu plasă de poliester. Membrana 
rezistă la radiaţii UV şi poate fi expusă direct la intemperii. 

EKOPLAN 819/V este fabricată prin extruziune multiplă. 

� UTILIZARE 
Pentru executarea învelitorilor temporare cu un singur strat la acoperişurile plate, ancorate mecanic de stratul 
suport, fără strat de balastare. 

� APLICAŢII 
Aplicarea membranei pe construcţii poate fi realizată numai de către firme specializate şi instruite în acest scop. 

Membrana se aplică în acord cu principiile stabilite şi descrise în prezenta normă. 

Membrana trebuie să fie fixată în mod adecvat de partea stabilă a mantalei acoperişului. Modul de ancorare pentru 
aplicaţia concretă trebuie propus astfel, ca membrana să fie asigurată contra modificărilor dimensionale şi contra 
aspiraţiei vântului. 

Îmbinarea reciprocă a fâşiilor se poate face cu ajutorul aparatelor de sudură manuale sau automate cu aer cald 
sau aparatelor cu pană termică (sudură cu o singură amprentă). 

În timpul efectuării lucrărilor, temperatura aerului şi a stratului suport n-ar trebui să scadă sub 0 °C, 

� DATE PRIVIND PRODUSUL 

� Dimensiunile şi datele principale necesare ambal ării 
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Grosimea  Lăţimea  
Greutatea 

de 
suprafa ţă *) 

Înfăşurarea pe sul 
Greutatea 
sulului *)  Cantitate pe palet 

Greutatea 
paletului *)  

[mm] [mm] [kg/m 2] [m] [m 2] [kg] sul [m 2] [kg] 
2000 50 78 21 1050 1650 
1600 40 62 21 840 1320 1,20 
1000 

1,54 25 
25 39 42 1050 1650 

2000 40 78 21 840 1650 
1600 32 62 21 672 1320 1,50 
1000 

1,93 20 
20 39 42 840 1650 

2000 33 77 21 693 1630 1,80 
1000 

2,31 16,5 
16,5 39 42 693 1630 

 *) valori informative 

� Aspectul şi executarea color ă 
• membrană netedă cu suprafaţă mată uşor structurată de la textilul de armare 
• partea superioară - culoare standard – cenuşiu deschis RAL 7040 

      - mai departe în nuanţele colore specificate în tabel 
      - 100 mm de la margine, membrana este marcată cu o indicaţie care permite 

                         suprapunerea fâşiilor şi eventuala poziţie a elementelor de ancorare 
• partea inferioară   - negru 

 
Nuan ţa color ă Model 

Culoarea p ărţii superioare a 
membranei EKOPLAN 819/V  tabelul color 

Fatra 
tabelul color RAL 

*) 
 cenuşiu deschis 2761 7040 
 cenuşiu închis 2003 7012 
 roşu 3104 3016 
 albastru 9113 5015 
 verde 7060B 6000 
 cenuşiu-alb 2732 7047 

*) nuanţa conform tabelului color RAL poate fi uşor diferită la unele culori, 
însă max. până la gradul 3 scară cenuşie conform ČSN EN 20105-A02 

 

� Parametri tehnici – valori garantate 

Proprietate Norma de 
încercare 

Valori garantate 

Rezistenţa la întindere ≥ 1000 N/50 mm 
Ductilitate 

EN 12311-2  
metoda A ≥ 15 % 

Etanşeitate la apă EN 1928/B corespunde 
Reacţie la foc EN 13501-1 clasa E 
Comportarea la incendiu exterior ENV 1187 BROOF (t1) 
Rezistenţă contra exfolierii în locul îmbinării EN 12316-2 ≥ 150 N/50 mm 
Rezistenţa îmbinării la alunecare EN 12317-2 ≥ 800 N/50 mm 

EN 12691/A corespunde 1000 mm Rezistenţa la impact 
EN 12691/B corespunde 1500 mm 

Rezistenţă la solicitarea statică EN 12730/B corespunde 20 kg 
Rezistenţă contra ruperii – L/T EN 12310-2 ≥ 200/220 N 
Stabilitatea dimensională EN 1107-2 max. ± 0,5 % 
Flexibilitate la temperaturi joase EN 495-5 ≤ -10 °C 
Expunerea la razele UV, la temperaturi ridicate şi la apă (5000 
de ore) 

EN 1297 corespunde, gradul 0 

Permeabilitatea la vaporii de apă – factorul de rezistenţă de 
difuziune µ 

15000 ± 5000 

Grosimea echivalentă de difuziune sd (grosime 1,2/1,5/1,8 
mm) 

EN 1931 
18/23/27 m 

L – longitudinal, N- transversal 
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� DOCUMENTAŢIA TEHNICĂ AFERENTĂ 
• Fişa tehnică TL 5-1026-11, Membrană hidroizolatoare FEKOPLAN 819, emis de Fatra, a. s., 

Napajedla 
• Certificatul sistemului de conducere a producţiei nr. 1390-CPD-0161/11/Z emis de CSI, a. s., Praga, 

punct de lucru Zlín pentru membranele hidroizolatoare EKOPLAN 819/V, conform EN 
13956:2006/AC:2006 

Valabilitatea documentaţiei: Pentru utilizarea membranei într-un proiect concret, trebuie utilizată documentaţia valabilă 
actuală a produsului (Fişa tehnică, Declaraţia de conformitate, Atestat, Certificat ş.a.), care 
sunt la dispoziţie pe adresa de internet www.fatrafol.cz.  

2.1.9.1.7 Membrana hidroizolatoare FATRAFOL 804 

    

� DESCRIEREA PRODUSULUI 
FATRAFOL 804 (804 AA) este o membrană de acoperiş nearmată pe bază de policlorură de vinil muiată (PVC-P). 
Membrana rezistă la radiaţii UV şi poate fi expusă direct la intemperii. 

FATRAFOL 804 AA prezintă o rezistenţă mărită la incendiu. 

Ambele variante de fabricaţie sunt descrise în continuare ca FATRAFOL 804. 

� UTILIZARE 
Numai ca accesoriu la membranele de acoperiş armate FATRAFOL: 

• pentru prelucrarea detaliilor şi pentru suprafeţele profilate ale acoperişurilor izolate cu membrane 
FATRAFOL. 

• pentru îmbinarea transversală a fâşiilor membranei FATRAFOL 807 (807/V) 

Membrana nu este adecvată pentru realizarea învelitorii de acoperiş pe întreaga suprafaţă, ancorate mecanic. 

Se recomandă a se utiliza întotdeauna membrana cu grosimea mai mare cea mai apropiată din tabel, faţă de 
grosimea hidroizolaţiei ca atare. 

� APLICAŢII 
Aplicarea membranei pe construcţii poate fi realizată numai de către firme specializate şi instruite în acest scop. 

Membrana se aplică în acord cu principiile stabilite şi descrise în prezenta normă. 

Îmbinarea reciprocă a membranelor se face prin sudare cu aer cald, cu aparate de sudare manuale. 
Suprapunerea fâşiilor la legarea standardă trebuie să fie de 50 mm cu lăţimea îmbinării omogene  de min 30 mm. 
La prelucrarea detaliilor spaţiale (de ex. trecerile prin mantaua acoperişului cu forme şi dimensiuni non-standard), 
nu întotdeauna este posibilă respectarea suprapunerii minime a membranei şi lăţimii sudurii. 

În timpul efectuării lucrărilor, temperatura aerului şi a stratului supoer n-ar trebui să scadă sub -5 °C, 

� DATE PRIVIND PRODUSUL 

� Dimensiunile şi datele principale necesare ambal ării 
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Grosimea  Lăţimea  
Greutatea 

de 
suprafa ţă *) 

Înfăşurarea pe sul 
Greutatea 
sulului *)  Cantitate pe palet 

Greutatea 
paletului *)  

[mm] [mm] [kg/m 2] [m] [m 2] [kg] sul [m 2] [kg] 
1,50 1300 1,90 20 26 50 19 494 940 
1,80 1200 2,28 15 18 41 19 342 780 
2,00 1200 2,54 15 18 46 19 342 870 
2,00 120 2,54 35 4,2 11 32   134,4 340 

 *) valori informative 
 

� Aspectul şi executarea color ă 
• membrană netedă cu suprafaţă mată 
• partea superioară - culoare standard – cenuşiu deschis RAL 7040 

      - mai departe în nuanţele colore specificate în tabel 
      - 100 mm de la margine, membrana este marcată cu o imprimarea a datelor de 

                          identificare 
• partea inferioară  - cenuşiu 

     - albă la membrana albă 
   ATENŢIE la depunerea corectă, ţinând cont de stabilizarea UV a stratului superior! 

 
Nuan ţa color ă Model Culoarea p ărţii superioare a 

membranei FATRAFOL 804 tabelul color Fatra tabelul color RAL *)  
 cenuşiu deschis 2761 7040 
 cenuşiu închis 2003 7012 
 roşu 3104 3016 
 albastru 9113 5015 
 alb 1278 9010 
 verde 7060B 6000 
 maro arămiu 3503 8004 
 cenuşiu-alb 2732 7047 

*) nuanţa conform tabelului color RAL poate fi uşor diferită la unele culori, 
însă max. până la gradul 3 scară cenuşie conform ČSN EN 20105-A02 

� Parametri tehnici – valori garantate 

Valori garantate pentru grosimile individuale ale 
produsului Proprietate 

Norma de 
încercare 

1,50 mm 1,80 mm 2,00 mm 
Rezistenţă la întindere ≥ 13 MPa 
Ductilitate 

EN 12311-2 
metoda B ≥ 220 % 

Etanşeitate la apă EN 1928/B corespunde 
Reacţie la foc EN 13501-1 clasa E 
Comportarea la incendiu exterior ENV 1187 BROOF (t1) 
Rezistenţă contra exfolierii în locul 
îmbinării 

EN 12316-2 ≥ 250 N/50 mm ≥ 250 N/50 mm ≥ 250 N/50 mm 

Rezistenţa îmbinării la alunecare EN 12317-2 ≥ 720 N/50 mm ≥ 850 N/50 mm ≥ 960 N/50 mm 

EN 12691/A corespunde 1000 
mm 

corespunde 1000 
mm 

corespunde 1000 
mm Rezistenţa la impact 

EN 12691/B corespunde 2000 
mm 

corespunde 2000 
mm 

corespunde 2000 
mm 
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Rezistenţă la solicitarea statică EN 12730/B corespunde 20 kg corespunde 20 kg corespunde 20 kg 
Rezistenţă contra ruperii EN 12310-2 ≥ 100 N ≥ 115 N ≥ 130 N 
Stabilitatea dimensională EN 1107-2 max. ± 2 % 
Flexibilitate la temperaturi joase EN 495-5 ≤ -35 °C 
Expunerea la razele UV, la 
temperaturi ridicate şi la apă (5000 
de ore) 

EN 1297 corespunde, gradul 0 

Permeabilitatea la vaporii de apă – 
factorul de rezistenţă de difuziune 
µ 

16300 ± 3000 

Grosimea echivalentă de difuziune 
sd 

EN 1931 

24,5 m 29,3 m 32,6 m 

Coeficient de conductibilitate 
termică λ 

EN 12667 0,145 W/(m.K) 

� DOCUMENTAŢIA TEHNICĂ AFERENTĂ 
• Fişa tehnică TL 5-1005-06, Membrană hidroizolatoare FATRAFOL 804, emis de Fatra, a. s., 

Napajedla 
• Certificatul sistemului de conducere a producţiei nr. 1390-CPD-0028/07/Z emis de CSI, a. s., Praga, 

punct de lucru Zlín pentru membranele hidroizolatoare FATRAFOL 804, FATRAFOL 807, FATRAFOL 
814 conform EN 13956:2006 

Valabilitatea documentaţiei: Pentru utilizarea membranei într-un proiect concret, trebuie utilizată documentaţia valabilă 
actuală a produsului (Fişa tehnică, Declaraţia de conformitate, Atestat, Certificat ş.a.), care 
sunt la dispoziţie pe adresa de internet www.fatrafol.cz.  

2.1.9.2 Membran ă hidroizolatoare din PVC-P 

2.1.9.2.1 Membrana hidroizolatoare FATRAFOL 916 

� DESCRIEREA PRODUSULUI 
FATRAFOL P 916 este o membrană hidroizolatoare de acoperiş pe bază de poliolefine termoplastice (TPO) 
armată cu plasă PES. Membrana este fabricată prin extruziune. 

Membrana rezistă la radiaţii UV şi poate fi expusă direct la intemperii, este rezistentă la influenţa chimicalelor 
curente şi tolerează asfaltul şi polistirenul. 

 

� UTILIZARE 
Pentru executarea învelitorilor cu un singur strat la acoperişurile plate, ancorate mecanic de stratul suport, fără 
strat de balastare. 

� APLICAŢII 
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Aplicarea membranei pe construcţii poate fi realizată numai de către firme specializate şi instruite în acest scop. 

FATRAFOL P 916 se aplică în acord cu principiile stabilite şi descrise în prezenta normă. 

Modul de ancorare pentru aplicaţia concretă trebuie propus astfel, ca membrana să fie asigurată contra 
modificărilor dimensionale şi contra aspiraţiei vântului. 

Membranele se poate îmbina reciproc prin sudare cu aer cald sau cu pană termică, cu aparate cu reglare continuă 
de temperatură. Reglarea temperaturii şi vitezei de sudare trebuie să decurgă din încercările efectuate direct în 
condiţiile date pe şantier. Realizarea unei îmbinări perfecte nu solicită tratarea membranei cu dizolvanţi. 

Pentru prelucrarea detaliilor complicate, este destinată membrana complementară omogenă FATRAFOL P 918/H. 

În timpul efectuării lucrărilor, temperatura aerului şi a stratului suport n-ar trebui să scadă sub -10 °C, 

� DATE PRIVIND PRODUSUL 

� Dimensiunile şi datele principale necesare ambal ării 

Grosimea  Lăţimea  
Greutatea 

de 
suprafa ţă *) 

Înfăşurarea pe sul 
Greutatea 
sulului *)  Cantitate pe palet 

Greutatea 
paletului *)  

[mm] [mm] [kg/m 2] [m] [m 2] [kg] sul [m 2] [kg] 
2000 20 40 66 21 840 1420 1,50 
1000 

1,65 
20 20 33 42 840 1420 

 *) valori informative 
 
 
 
 
 
 

� Aspectul şi executarea color ă 
• membrană netedă cu suprafaţă mată 
• partea superioară - cenuşiu-alb conform RAL 7035 
• partea inferioară - cenuşiu conform RAL 7037 

 
Nuan ţa color ă Model Culoarea p ărţii superioare a 

membranei FATRAFOL P 916 tabelul color Fatra tabelul color RAL *)  
 cenuşiu-alb - 7035 

� Parametri tehnici – valori garantate 

Proprietate Norma de 
încercare 

Valori garantate 

Rezistenţa la întindere ≥ 1000 N/50 mm 
Ductilitate 

EN 12311-2  
metoda A ≥ 15 % 

Etanşeitate la apă EN 1928/B corespunde 
Reacţie la foc EN 13501-1 clasa E 
Comportarea la incendiu exterior ENV 1187 BROOF (t1) 
Rezistenţă contra exfolierii în locul îmbinării EN 12316-2 ≥ 280 N/50 mm 
Rezistenţa îmbinării la alunecare EN 12317-2 ≥ 800 N/50 mm 

EN 12691/A corespunde 1250 mm Rezistenţa la impact 
EN 12691/B corespunde 1500 mm 
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Rezistenţă la solicitarea statică EN 12730/B corespunde 20 kg 
Rezistenţă contra ruperii EN 12310-2 ≥ 250 N 
Stabilitatea dimensională EN 1107-2 max. ± 1,5 % 
Flexibilitate la temperaturi joase EN 495-5 ≤ -40 °C 
Expunerea la razele UV, la temperaturi ridicate şi la apă (5000 
de ore) 

EN 1297 corespunde, gradul 0 

Permeabilitatea la vaporii de apă – factorul de rezistenţă de 
difuziune µ 

90000 ± 15000 

Grosimea echivalentă de difuziune sd 
EN 1931 

135 m 

� DOCUMENTAŢIA TEHNICĂ AFERENTĂ 
• Fişa tehnică TL 5-1013-11, Membrană hidroizolatoare FATRAFOL P 916, emis de Fatra, a. s., 

Napajedla 
• Certificatul sistemului de conducere a producţiei nr. 1390-CPD-0013/11/Z emis de CSI, a. s., Praga, 

punct de lucru Zlín pentru membranele hidroizolatoare FATRAFOL P 916, conform EN 
13956:2006/AC:2006 

Valabilitatea documentaţiei: Pentru utilizarea membranei într-un proiect concret, trebuie utilizată documentaţia valabilă 
actuală a produsului (Fişa tehnică, Declaraţia de conformitate, Atestat, Certificat ş.a.), care 
sunt la dispoziţie pe adresa de internet www.fatrafol.cz. 
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2.1.9.2.2 Membrana hidroizolatoare FATRAFOL P 918 

� DESCRIEREA PRODUSULUI 
FATRAFOL P 918 este o membrană hidroizolatoare de acoperiş pe bază de poliolefine termoplastice (TPO) cu 
lână de sticlă încorporată. Membrana este fabricată prin extruziune multiplă. 

Membrana rezistă la radiaţii UV şi poate fi expusă direct la intemperii, este rezistentă la influenţa chimicalelor 
curente şi tolerează asfaltul şi polistirenul. 

    

� UTILIZARE 
Pentru executarea de învelitori cu un singur strat la acoperişurile plate: 

• îngreunate cu piatră spartă 
• cu strat de exploatare – cu pavaj pe garnituri sau cu suprafaţă carosabilă 
• cu ansamblu de straturi vegetale 
• ancorate mecanic 

� APLICAŢII 
Aplicarea membranei pe construcţii poate fi realizată numai de către firme specializate şi instruite în acest scop. 

FATRAFOL P 918 se aplică în acord cu principiile stabilite şi descrise în prezenta normă. Modul de stabilizare al 
învelitorii pentru aplicaţia concretă trebuie propus astfel, ca membrana să fie asigurată contra modificărilor 
dimensionale şi contra aspiraţiei vântului. 

Membrana se poate îmbina reciproc prin sudare cu aer cald sau cu pană termică, cu aparate cu reglare de 
temperatură. Reglarea temperaturii şi vitezei de sudare trebuie să decurgă din încercările efectuate direct în 
condiţiile date pe şantier. Realizarea unei îmbinări perfecte nu solicită tratarea membranei cu dizolvanţi în locul 
îmbinării. 

Pentru prelucrarea detaliilor complicate, este destinată membrana complementară omogenă FATRAFOL P 918/H. 

În timpul efectuării lucrărilor, temperatura aerului şi a stratului suport n-ar trebui să scadă sub -10 °C, 

� DATE PRIVIND PRODUSUL 

� Dimensiunile şi datele principale necesare ambal ării 

Grosimea  Lăţimea  
Greutatea 

de 
suprafa ţă *) 

Înfăşurarea pe sul 
Greutatea 
sulului *)  Cantitate pe palet 

Greutatea 
paletului *)  

[mm] [mm] [kg/m 2] [m] [m 2] [kg] sul [m 2] [kg] 
1,50 2050 1,50 20 41 62 21 861 1320 
1,80 2050 1,80 16,5 33,825 61 21 710,325 1300 
2,00 2050 2,00 15 30,75 62 21 645,75 1320 

 *) valori informative 
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� Aspectul şi executarea color ă 
• membrană netedă cu suprafaţă mată 
• partea superioară - în nuanţele colore specificate în tabel 
• partea inferioară - negru 

 
Nuan ţa color ă Model Culoarea p ărţii superioare a 

membranei FATRAFOL P 918 tabelul color Fatra tabelul color RAL *)  
 cenuşiu-alb - 7035 
 cenuşiu - 7037 

� Parametri tehnici – valori garantate 

Valori garantate pentru grosimile individuale ale 
produsului Proprietate 

Norma de 
încercare 

1,50 mm 1,80 mm 2,00 mm 
Rezistenţa la întindere ≥ 400 N/50 mm ≥ 450 N/50 mm ≥ 500 N/50 mm 
Tažnost 

EN 12311-2 
metoda A ≥ 500 % 

Etanşeitate la apă EN 1928/B corespunde 
Reacţie la foc EN 13501-1 clasa E 
Comportarea la incendiu exterior ENV 1187 BROOF (t1) 
Rezistenţă contra exfolierii în locul 
îmbinării 

EN 12316-2 ≥ 300 N/50 mm ≥ 300 N/50 mm ≥ 300 N/50 mm 

Rezistenţa îmbinării la alunecare EN 12317-2 ≥ 400 N/50 mm ≥ 450 N/50 mm ≥ 500 N/50 mm 

EN 12691/A corespunde 800 
mm 

corespunde 800 
mm 

corespunde 1000 
mm Rezistenţa la impact 

EN 12691/B corespunde 1000 
mm 

corespunde 1000 
mm 

corespunde 1250 
mm 

Rezistenţă la solicitarea statică EN 12730/B corespunde 20 kg corespunde 20 kg corespunde 20 kg 
Rezistenţă contra ruperii EN 12310-2 ≥ 150 N ≥ 170 N ≥ 200 N 
Stabilitatea dimensională EN 1107-2 max. ± 0,5 % 
Flexibilitate la temperaturi joase EN 495-5 ≤ -40 °C 
Expunerea la razele UV, la 
temperaturi ridicate şi la apă (5000 
de ore) 

EN 1297 corespunde, gradul 0 

Permeabilitatea la vaporii de apă – 
factorul de rezistenţă de difuziune 
µ 

140000 ± 20000 

Grosimea echivalentă de difuziune 
sd 

EN 1931 

210 m 252 m 280 m 

 

� DOCUMENTAŢIA TEHNICĂ AFERENTĂ 
• Fişa tehnică TL 5-1012-07, Membrană hidroizolatoare FATRAFOL P 918, emis de Fatra, a. s., 

Napajedla 
• Certificatul sistemului de conducere a producţiei nr. 1390-CPD-0265/07/Z emis de CSI, a. s., Praga, 

punct de lucru Zlín pentru membranele hidroizolatoare P 918, conform EN 13956:2006 

Valabilitatea documentaţiei: Pentru utilizarea membranei într-un proiect concret, trebuie utilizată documentaţia valabilă 
actuală a produsului (Fişa tehnică, Declaraţia de conformitate, Atestat, Certificat ş.a.), care 
sunt la dispoziţie pe adresa de internet www.fatrafol.cz.  
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2.1.9.2.3 Membrana hidroizolatoare FATRAFOL P 918/SG-PV 

� DESCRIEREA PRODUSULUI 
FATRAFOL P 918/SG-PV este o membrană de acoperiş pe bază de poliolefine termoplastice cu armare integrată 
combinată din plasă de poliester şi lână de sticlă. Membrana este fabricată prin extruziune multiplă. 

Membrana se caracterizează printr-o rigiditate extrem de înaltă şi o stabilitate dimensională excelentă, prezintă o 
rezistenţă foarte bună la intemperii directe, inclusiv radiaţii UV, rezistă la influenţa chimicalelor curente şi tolerează 
asfaltul şi polistirenul. 

   

� UTILIZARE 
Pentru aplicaţii de învelitori cu un singur strat ale acoperişurilor plate, unde hidroizolaţia mantalei acoperişului este 
deosebit de solicitată din punct de vedere al funcţionalităţii nedefectuoase şi al duratei de viaţă îndelungate. 

• pentru izolaţia centralelor electrice fotovoltaice în sistemul FATRASOL 
• pentru învelitori ancorat mecanic fără strat de îngreunare 
• pentru acoperişuri îngreunate, cu strat de exploatare sau vegetal 

� APLICAŢII 
Aplicarea membranei pe construcţii poate fi realizată numai de către firme specializate şi instruite în acest scop. 

FATRAFOL P 918/SG-PV se aplică în acord cu principiile stabilite şi descrise în prezenta normă.  

Modul de ancorare pentru aplicaţia concretă trebuie propus astfel, ca membrana să fie asigurată contra 
modificărilor dimensionale şi contra aspiraţiei vântului. 

La completarea mantalelor acoperişului cu membrana fotovoltaică FATRASOL, trebuie acceptate toate cerinţele 
specifice pentru aplicarea acestor module. Acestea sunt descrise în Manualul de instalare pentru module PV 
FATRASOL. 

Membranele se poate îmbina reciproc prin sudare cu aer cald sau cu pană termică, cu aparate cu reglare continuă 
de temperatură. Reglarea temperaturii şi vitezei de sudare trebuie să decurgă din încercările efectuate direct în 
condiţiile date pe şantier. Realizarea unei îmbinări perfecte nu solicită tratarea membranei cu dizolvanţi. 

Pentru prelucrarea detaliilor complicate, este destinată membrana complementară omogenă FATRAFOL P 918/H. 

În timpul efectuării lucrărilor, temperatura aerului şi a stratului suport n-ar trebui să scadă sub -10 °C, 

� DATE PRIVIND PRODUSUL 

� Dimensiunile şi datele principale necesare ambal ării 
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Grosimea  Lăţimea  
Greutatea 

de 
suprafa ţă *) 

Înfăşurarea pe sul 
Greutatea 
sulului *)  Cantitate pe palet 

Greutatea 
paletului *)  

[mm] [mm] [kg/m 2] [m] [m 2] [kg] sul [m 2] [kg] 
1,50 2050 1,50 20 41 62 21 861 1320 
1,80 2050 1,80 16,5 33,825 61 21 710,325 1300 
2,00 2050 2,00 15 30,75 62 21 645,75 1320 

 *) valori informative 

� Aspectul şi executarea color ă 
• membrană netedă cu suprafaţă mată 
• partea superioară - cenuşiu-alb conform RAL 7035 
• partea inferioară - cenuşiu conform RAL 7037 

 
Nuan ţa color ă Model Culoarea p ărţii superioare a 

membranei FATRAFOL P 
918/SG-PV 

tabelul color Fatra tabelul color RAL *)  

 cenuşiu-alb - 7035 

� Parametri tehnici – valori garantate 

Valori garantate pentru grosimile individuale ale 
produsului Proprietate 

Norma de 
încercare 

1,50 mm 1,80 mm 2,00 mm 
Rezistenţa la întindere ≥ 1100 N/50 mm ≥ 1100 N/50 mm ≥ 1250 N/50 mm 
Ductilitate 

EN 12311-2  
metoda A ≥ 15 % ≥ 15 % ≥ 20 % 

Etanşeitate la apă EN 1928/B corespunde 
Reacţie la foc EN 13501-1 clasa E 
Comportarea la incendiu exterior ENV 1187 BROOF (t1) 
Rezistenţă contra exfolierii în locul 
îmbinării 

EN 12316-2 ≥ 300 N/50 mm ≥ 300 N/50 mm ≥ 300 N/50 mm 

Rezistenţa îmbinării la alunecare EN 12317-2 ≥ 800 N/50 mm ≥ 800 N/50 mm ≥ 900 N/50 mm 

EN 12691/A corespunde 1500 
mm 

corespunde 1500 
mm 

corespunde 2000 
mm Rezistenţa la impact 

EN 12691/B corespunde 2000 
mm 

corespunde 2000 
mm 

corespunde 2000 
mm 

Rezistenţă la solicitarea statică EN 12730/B corespunde 20 kg corespunde 20 kg corespunde 20 kg 
Rezistenţă contra ruperii EN 12310-2 ≥ 350 N ≥ 350 N ≥ 400 N 
Stabilitatea dimensională EN 1107-2 max. ± 0,3 % 
Flexibilitate la temperaturi joase EN 495-5 ≤ -40 °C 
Expunerea la razele UV, la 
temperaturi ridicate şi la apă (5000 
de ore) 

EN 1297 corespunde, gradul 0 

Permeabilitatea la vaporii de apă – 
factorul de rezistenţă de difuziune 
µ 

95000 ± 15000 

Grosimea echivalentă de difuziune 
sd 

EN 1931 

143 m 171 m 190 m 

� DOCUMENTAŢIA TEHNICĂ AFERENTĂ 
• Fişa tehnică TL 5-1018-10, Membrană hidroizolatoare FATRAFOL P 918/SG-PV, emis de Fatra, a. s., 

Napajedla 
• Certificatul sistemului de conducere a producţiei nr. 1390-CPD-0129/11/Z pentru membranele 

hidroizolatoare FATRAFOL P 918/SG şi FATRAFOL P 918/SG-PV conform EN 13956:2006/AC:2006, 
emis de CSI, a. s., Praga, punct de lucru Zlín 

Valabilitatea documentaţiei: Pentru utilizarea membranei într-un proiect concret, trebuie utilizată documentaţia valabilă 
actuală a produsului (Fişa tehnică, Declaraţia de conformitate, Atestat, Certificat ş.a.), care 
sunt la dispoziţie pe adresa de internet www.fatrafol.cz.  
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2.1.9.2.4 Membrana hidroizolatoare FATRAFOL P 918/H 

� DESCRIEREA PRODUSULUI 
FATRAFOL P 918/H este o membrană hidroizolatoare de acoperiş omogenă pe bază de poliolefine termoplastice 
(TPO). Membrana este fabricată prin extruziune. 

Membrana rezistă la radiaţii UV şi poate fi expusă direct la intemperii, este rezistentă la influenţa chimicalelor 
curente şi tolerează asfaltul şi polistirenul. 

 

� UTILIZARE 
 

Numai  ca accesoriu la membranele de acoperiş TPO armate FATRAFOL P, destinat pentru prelucrarea detaliilor. 
Membrana nu este adecvată pentru aplicaţii pe întreaga suprafaţă, ca învelitoare ancorată mecanic sau stabilizată 
în alt mod. 

� APLICAŢII 
Aplicarea membranei pe construcţii poate fi realizată numai de către firme specializate şi instruite în acest scop. 

FATRAFOL P 918/H se aplică în acord cu principiile stabilite şi descrise în prezenta normă.  

Suprapunerea fâşiilor la legarea standard trebuie să fie de 50 mm, cu lăţimea îmbinării omogene de min. 30 mm. 
La prelucrarea detaliilor spaţiale (de ex. trecerile prin mantaua acoperişului cu forme şi dimensiuni non-standard), 
nu întotdeauna este posibilă respectarea suprapunerii minime a membranei şi lăţimea sudurii. 

Membrana se poate îmbina reciproc prin sudare cu aer cald sau cu pană termică, cu aparate cu reglare continuă 
de temperatură. Reglarea temperaturii şi vitezei de sudare trebuie să decurgă din încercările efectuate direct în 
condiţiile date pe şantier. Realizarea unei îmbinări perfecte nu solicită tratarea membranei cu dizolvanţi în locul 
îmbinării. 

În timpul efectuării lucrărilor, temperatura aerului şi a stratului suport n-ar trebui să scadă sub -10 °C, 

� DATE PRIVIND PRODUSUL 

� Dimensiunile şi datele principale necesare ambal ării 

Grosimea  Lăţimea  
Greutatea 

de 
suprafa ţă *) 

Înfăşurarea pe sul 
Greutatea 
sulului *)  Cantitate pe palet 

Greutatea 
paletului *)  

[mm] [mm] [kg/m 2] [m] [m 2] [kg] role [m 2] [kg] 
2050 15 30,75 62 21 645,75 1320 2,00 
1025 

2,00 
15 15,375 62 42 645,75 1320 

 *) valori informative 

� Aspectul şi executarea color ă 
• membrană netedă cu suprafaţă mată 
• în nuanţele colore specificate în tabel 

 
Model Culoarea membranei Nuan ţa color ă 
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FATRAFOL P 918/H tabelul color Fatra tabelul color R AL *)  
 cenuşiu-alb - 7035 
 cenuşiu - 7037 

� Parametri tehnici – valori garantate 

Proprietate Norma de 
încercare 

Valori garantate 

Rezistenţa la întindere ≥ 750 N/50 mm 
Ductilitate 

EN 12311-2  
metoda A ≥ 800 % 

Etanşeitate la apă EN 1928/B corespunde 
Reacţie la foc EN 13501-1 clasa E 
Comportarea la incendiu exterior ENV 1187 BROOF (t1) 
Rezistenţă contra exfolierii în locul îmbinării EN 12316-2 ≥ 250 N/50 mm 
Rezistenţa îmbinării la alunecare EN 12317-2 ≥ 450 N/50 mm 

EN 12691/A corespunde 1250 mm Rezistenţa la impact 
EN 12691/B corespunde1750 mm 

Rezistenţă la solicitarea statică EN 12730/B corespunde 20 kg 
Rezistenţă contra ruperii EN 12310-2 ≥ 180 N 
Stabilitatea dimensională EN 1107-2 max. ± 2 % 
Flexibilitate la temperaturi joase EN 495-5 ≤ -40 °C 
Expunerea la razele UV, la temperaturi ridicate şi la apă (5000 
de ore) 

EN 1297 corespunde, gradul 0 

Permeabilitatea la vaporii de apă – factorul de rezistenţă de 
difuziune µ 

100000 ± 20000 

Grosimea echivalentă de difuziune sd 
EN 1931 

200 m 

� DOCUMENTAŢIA TEHNICĂ AFERENTĂ 
• Fişa tehnică TL 5-1022-10, Membrană hidroizolatoare FATRAFOL P 918/H, emis de Fatra, a. s., 

Napajedla 
• Certificatul sistemului de conducere a producţiei nr. 1390-CPD-0010/11/Z emis de CSI, a. s., Praga, 

punct de lucru Zlín pentru membranele hidroizolatoare FATRAFOL 918/H conform EN 13956:2006 

Vlabilitatea documentaţiei: Pentru utilizarea membranei într-un proiect concret, trebuie utilizată documentaţia valabilă 
actuală a produsului (Fişa tehnică, Declaraţia de conformitate, Atestat, Certificat ş.a.), care 
sunt la dispoziţie pe adresa de internet www.fatrafol.cz. 
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2.2 Materiale hidroizolatoare complementare 

Materiale hidroizolatoare complementare sunt elemente ale sistemului hiroizolator pentru acoperiş FATRAFOL-S, a 
căror utilizare ajută la crearea etanşeităţii perfecte a învelişului acoperişului inclusiv a detaliilor individuale. Includ piese 
fasonate cu vid din membrane nearmate pentru prelucrarea detaliilor spaţiale (Con, Tub gofrat), secţiuni de suprafaţă 
din membrane, elemente de canalizare, instalaţii pentru aerisirea acoperişurilor, profile din tablă tratată cu plastic şi 
materiale de etanşare cu aderenţă înaltă la membrane. Toate aceste materiale (în afară de chitul poliuretanic) reies din 
diferite tipuri de membrane hidroizolatoare din producţia FATRA, a.s., Napajedla. Astfel este garantată compatibilitatea 
reciprocă a acestora şi uniformitatea materialului în cadrul sistemului hidroizolator de acoperiş FATRAFOL-S. 

2.2.1 Accesorii pentru membranele PVC-P 

2.2.1.1 Piesă de racord spa ţială - Con 

Piesă fasonată cu vid din membrană FATRAFOL 804 

Produc ător:  FATRA, a. s., 763 61 Napajedla 

Documenta ţie:  norma internă PND 5-101-97, ML nr. 1/1997 

Culoare: în culorile membranei FATRAFOL 804 

Dimensiuni de fabrica ţie:  înălţime 50 mm, diametru 120 mm 

Ambalare: în pungă a câte 40 de bucăţi, în cutie de carton a câte 400 de 
bucăţi 

Valorificare: la prelucrarea şi finalizarea etanşeităţii colţurilor şi unghiurilor 
 

2.2.1.2 Piesă de racord spa ţială – Tub gofrat 

Piesă fasonată în vid din membrană FATRAFOL 804 

Produc ător: FATRA, a.s., 763 61 Napajedla 

Documenta ţie:  norma internă PND 5-101-97, ML nr. 2/1997 

Culoare: în culorile membranei FATRAFOL 804 

Dimensiuni de fabrica ţie:  înălţime 25 mm, diametru 160 mm 

Ambalare: în pungă a câte 30 kusech, de bucăţi, în cutie de carton a câte 240 
de bucăţi 

Valorificare: la prelucrarea şi finalizarea etanşeităţii colţurilor de stradă 
 

2.2.1.3 Coşuri de aerisire 

Coşuri cu colier pe bază de PVC-P care permite sudarea cu aer cald a 
membranei. 

Dimensiuni:  înălţime min. 300 mm, diametrul orificiului cca 100 mm 

Valorificare:  pentru devierea umidităţii încorporate la toate tipurile de acoperiş. 
Numărul recomandat 3 buc pe 100 m2. 

 



pagina 48 FATRAFOL-S Hidroizolaţia acoperişurilor 
 

 
 

 08/2012 
 

 

2.2.1.4 Pâlnii de scurgere 

Pâlnii cu colier pe bază de PVC-P care permite sudarea cu aer cald a 
membranei. 

Dimensiuni:  diametrul gurii de scurgere 60 mm până la 110 mm (po 10 
mm), 125 mm, 150 mm 

Valorificare:  pentru prelucrarea burlanelor de scurgere a apei pluviale. Gura 
de scurgere încorporată trebuie prevăzută cu colector pentru 
prinderea frunzelor sau pietrelor. 

 

2.2.1.5 Gurguie şi deversoare de siguran ţă 

Piese de racord de canalizare cu colier integrat pe bază de PVC care permite 
sudarea cu aer cald a membranei. 

Dimensiuni:  diametre circulare ale gurii 40 mm, 50 mm, 75 mm, 110 mm, 
125 mm 
pătrate cu dimensiunea 50x100 mm până 100x300 mm 

Valorificare:  pentru prelucrarea burlanelor de scurgere a apei pluviale peste 
pereţi transversali, de ex. peste atic  

 
 

2.2.1.6 Piese fasonate de trecere 

Piese auxiliare de forme adecvate cu colier integrat pe bază de PVC care 
permite  sudarea cu aer cald a membranei 

Dimensiuni: o gamă dimensională largă în funcţie de tip 

Valorificare:  pentru etanşarea antenelor de televiziune, conductorilor 
electrici, profilelor rotunde sau unghiulare închise, care trec prin 
acoperiş 

 

2.2.1.7 Profil „A” Novoplast 1871 

Profil complementar la membranele de acoperiş FATRAFOL - (tip 1871, nr. h. 2291). 

Utilizare: Pentru împărţirea optică a suprafeţei învelitorii acoperişului în 
porţiuni mai mici, crearea imitaţiei acoperişului de tablă.  Profilele 
trebuie aplicate pe învelitoarea gata făcută, nu îndeplineşte funcţia 
de izolare. 

Avantaje: împărţirea suprafeţei plane în secţiuni, îmbunătăţirea proporţiilor de 
scurgere a apei pluviale, impresie estetică 

Component ă:PVC muiat – profil extrudat, stabilizare UV 

Culoare:       cenuşiu deschis (2761), cenuşiu închis (2003) 

Dimensiuni: lăţime 31,5 mm; înălţime 24,5 mm, lungime 2,5 m 

Ambalare:    în cartoane, cu lungime integrală 

 

Menţiune: Nu îndepline şte func ţia de opritor de z ăpadă! 
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2.2.1.8 Elemente de montaj tratate cu plastic 

Elemente din oţel cu strat de PVC fabricate la comandă (de ex. suport 
pentru bare drenaj, suport unităţi de climatizaţie ş.a.) 

 

Dimensiuni de fabrica ţie: la libera alegere cu limitarea posibilităţii 
instalaţiei de fabricaţie pentru aplicarea stratului 
de PVC  

Valorificare: pentru ancorarea şi ridicarea construcţiilor amplasate 
pe învelişul acoperişului 

 

2.2.1.9 Piesă fasonat ă plată - Petic 

Cerc din membrană hidroizolatoare FATRAFOL 804 

Produc ător: FATRA, a. s., 763 61 Napajedla 

Documenta ţie:norma internă PND 5-101-97, ML nr. 3/1997 

Culoare: în culorile membranei FATRAFOL 804 

Dimensiuni de fabrica ţie:  diametru 160 mm 

Ambalare: în pungă a câte 25 de bucăţi, în cutie de carton a câte 300 de 
bucăţi 

Valorificare: pentru acoperirea elementelor de ancorare sau a locurilor 
deteriorate ale mantalei hidroizolatoare 

 

 

2.2.1.10 Piesă fasonat ă plată – Ţintăt de ancorare, Colier 

Piesă sub formă de coroană din membrană hidroizolatoare FATRAFOL 804 şi FATRAFOL 810 

Produc ător:  FATRA, a. s., 763 61 Napajedla 

Documenta ţie:norma internă PND 5-101-97, ML nr. 4/1997 

Culoare:     în culorile membranei FATRAFOL 804 

Dimensiuni de fabrica ţie:  diamteru exterior/diametru interior 

           - din membrana FATRAFOL 804 400/20 mm 
           - din membrana FATRAFOL 810 183/14 mm 

 

Ambalare: în pungi PE a câte 10 bucăţi şi în cantitate de 140 de bucăţi în cutie de carton 

Valorificare:  Colier din membrana FATRAFOL 804 – pentru realizarea pieselor fasonate pentru trecerile circulare prin 
învelişul hidroizolator 

Colier din membrana FATRAFOL 810 (Ţintăt de ancorare) – material auxiliar pentru fixarea membranei 
FATRAFOL 810 (810/V) în sistemul cu ancorare mecanică cu lipirea membranei pe ţinte de ancorare 
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2.2.1.11 Pastă de etanşare Z-01 

Soluţie din PVC şi ingrediente în solvenţi organici. 

Culoare: cenuşiu închis, cenuşiu deschis, verde 

Ambalare: conserve cu volumul de 0,5 l şi 2,5 l 

Valorificare: Pentru asigurarea etanşeităţii sudurii membranelor FATRAFOL 
din PVC-P. Se aplică cu ajutorul bidonului PE prin tubul de 
scurgere din capac. După aplicare se usucă în decurs de 2 ore. 
Pentru eventuala diluare a pastei de etanşare, producătorul 
furnizează diluantul sub denumirea comercială L-494. Consumul 
orientativ pentru tratarea sudurii în câmp continuu  1 bucată = 
300m2 

Aten ţionare:  Vaporii dăunează sănătăţii! Inflamabil clasa I.! Înainte de utilizare, 
conţinutul conservei trebuie amestecat bine!  

2.2.1.12 Diluant L-494 

Lichid incolor. 

Ambalare:   conserve cu volumul de 2,5 l 

Valorificare: Pentru realizarea şi diluarea pastelor de etanşare destinate pentru 
asigurarea etanşeităţii sudurii membranelor FATRAFOL din PVC-
P. Proporţia componentelor individuale - 20 % membrană 
sfărâmată, 80 % diluant). În cazuri excepţionale se poate utiliza 
pentru îmbinarea membranelor hidroizolatoare din PVC-P la rece 
cu îndeplinirea condiţiilor specifice. 

Aten ţionare:  Diluantul L-494 conţine tetrahidrofuran (THF), ceea ce este o 
substanţă lichidă incoloră volatilă, uşor inflamabilă, toxică. 
Vaporii dăunează sănătăţii! Inflamabil clasa I.!  

2.2.1.13 Chit poliuretanic 

Chit foarte elastic şi flexibil cu aderenţă înaltă la membrane şi materiale de 
construcţie cu durată lungă de viaţă la expunerea directă la intemperii inclusiv 
radiaţie UV. 

Ambalare:   - cartuşuri 310 ml – 25 Sh A 
 - pungă  600 ml – 40 Sh A 
 - găleţi 5 kg – 15 Sh A 

Valorificare: Pentru etanşarea elastică de lungă durată a contactului membranei 
hidroizolatoare cu metalele, materialele plastice şi materialele de 
construcţii. Suprafeţele tratate cu chit trebuie să fie uscate şi curate. Nu 
se diluează. Se aplică cu pistolul de chituit sau cu şpaclu. 

Temperatura de aplicare:  +5 °C pân ă la +40 °C  

2.2.1.14 Chit polimeric  

Chit de etanşare hibrid, elastic dintr-o singură componentă pe bază de polimeri MS. Cu 
utilizare multiplă, se solidifică la umiditatea atmosferică, formează îmbinări moi 
elastice, etanşe la apă cu rezistenţă excelentă la influenţele atmosferice şi la chimicale. 
Fără conţinut de diluanţi, izocianaţi, silicon, se caracterizează printr-o uşoară 
contracţie.  
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Ambalare:   - cartuşuri - 20 x 290 ml (alb, cenuşiu deschis, negru) – 25 Sh A 
 - pungă - 20 x 600 ml (alb, negru, maro închis, culoarea antracitului, nuanţe de cenuşiu) – 25 Sh A 

Valorificare: Pentru etanşarea şi completarea rosturilor de racordare şi dilatare în mediu exterior şi interior. Suprafeţele 
tratate cu chit trebuie să fie uscate şi curate. 

Temperatura de aplicare:  +5 °C pân ă la +40 °C 

2.2.1.15 Profiluri din tabl ă tratat ă cu plastic FATRANYL 

Descrierea produsului: FATRANYL este tablă zincată la cald, prevăzută pe ambele părţi cu un strat de protecţie de 
lac şi pe partea superioară cu un strat de PVC muiat. 

 Proprietăţile utile ale tablei tratate cu plastic sunt date mai ales de utilizarea tablei de calitate, 
adecvate pentru aplicaţii în construcţii şi de componenta stratului din PVC care garantează o înaltă 
rezistenţă UV şi rezistenţă contra degradării termice la sudarea cu aer cald. Tabla FATRANYL nu 
solicită nici un fel de întreţinere sau remediere a stratului PVC pe toată durata de viaţă. 

 FATRANYL corespunde cerinţelor normei EN 14783. 

Utilizare: Tabla tratată cu material plastic este destinată pentru: 

• ancorarea liniară şi perimetrală şi pentru elelmentele terminale ale învelişului hidroizolator pe bază de 
membrane PVC-P 

• elemente de tinichigerie – pentru tinichirea acoperişurilor, teraselor, balcoanelor, cornişelor, pervazelor 
etc. 

Aplica ţie: Prelucrarea tablelor FATRANYL (decupare, îndoire, fasonare ş.a.) este similară cu cea pentru tabla 
obişnuită fără strat de PVC-P cu diferenţa că, aceste table nu se pot îmbina prin lipitură resp. sudură. 
Îmbinarea şi racordarea se face prin aşezarea acestora una lângă alta cu spaţiu de dilatare sau prin 
suprapunere şi placare ulterioară. 

 Tablele tratate cu material plastic FATRANYL sunt sudabile cu toate membranele hidroizolatoare din 
sistemul FATRAFOL-S pe bază de PVC-P, cu aparate de sudură cu aer cald. 

Dimensiuni şi date principale de ambalare: 
• grosimea tablei 0,6 mm,grosimea stratului de PVC-P min. 0,6 mm 
• se livrează în mod standard la dimensiunile 2 x 1 m 
• profiluri fasonate – forme şi dimensiuni vezi Tabelul 9 

Aspectul şi executarea color ă: 
• culoarea standardă este cenuşiu deschis 
• mai departe în nuanţele conform tabelului 

 
Nuan ţa color ă Model Culoarea p ărţii superioare a 

tablei FATRANYL tabel color Fatra tabel color RAL *) 
 cenuşiu deschis 2761 7040 
 cenuşiu închis 2003 7012 
 roşu 3104 3016 
 albastru 9113 5015 
 verde 7060B 6000 
 maro arămiu 3503 8004 

*) nuanţa conform tabelului color RAL poate fi uşor diferită la unele culori, 
însă max. până la gradul 3 scară cenuşie conform ČSN EN 20105-A02 

Parametri tehnici – valori garantate: 
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Proprietate  Norma de încercare  Valori garantate 
Rezistenţa la condiţiile atmosferice EN ISO 4892-3 corespunde 
Coeziunea stratului PVC la tablă PZN 1005-11 corespunde 
Rezistenţa îmbinărilor sudate după învechirea în apă şi la aer PZN 1001-11 rupere în afara îmbinării 
Comportamentul la incediu exterior ENV 1187 BROOF (t3) 

Documenta ţia tehnic ă: Fişa tehnică, FATRANYL, emis de 3VH Plastics, Uherský Brod 
ES Declaraţie de conformitate conform EN 14783:2006 – buletin de analiză elementară 
tip nr. 1020-CPD-060034118, emis de TZÚS Praha, filiala Brno 
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Tabelul 9: Formele principale recomandate şi dimensiunile profilurilor din tabl ă tratat ă cu plastic 

Tip 
Forma recomandat ă şi 

dimensiunile [mm] Denuirea 
Lăţimea 

desf ăşurat ă 
[mm] 

Valorificare 
 

1 

  

bandă îndoită 71 
închiderea ridicării 
verticale 

 

2 

 

şipcă de colţ 
interioară şi 
exterioară  

70 
ancorare pe 
muchiile interioare şi 
exterioare 

 

3 

 

draniţă de 
jgheab lată 

200-250 închidere la burlan 
şi pe atic 

 

4 

 

bară de 
contravântuire 250 

închidere laterală a 
cornişei 

 

5 

 

bară de 
contravântuire 
întoarsă 

330 
închidere laterală pe 
construcţia peretelui 

 
Oferta completă a tablelor profilate tratate cu plastic pe www.fatrafol.cz 
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2.2.2 Accesorii pentru membranele TPO 

2.2.2.1 Piesă fasonat ă spa ţială - Con 

Piesă fasonată cu vid din membrană FATRAFOL P 918/H. 

Produc ător:  FATRA, a. s., 763 61 Napajedla 

Documenta ţie:  norma internăPND 5-101-97, ML nr. 1/1997 

Culoare: în culorile membranei FATRAFOL P 918/H 

Dimensiuni de fabrica ţie:  înălţime 50 mm, diametru 120 mm 

Ambalare: în pungă a câte 40 de bucăţi, în cutie de carton a câte 400 de 
bucăţi 

Valorificare: la prelucrarea şi etanşarea colţurilor 

 

2.2.2.2 Piesă fasonat ă spa ţială – Tub gofrat 

Piesă fasonată cu vid din membrană FATRAFOL P 918/H. 

Produc ător: FATRA, a.s., 763 61 Napajedla 

Documenta ţie:  norma internă PND 5-101-97, ML nr. 2/1997 

Culoare: în culorile membranei FATRAFOL P 918/H 

Dimensiuni de fabrica ţie:  înălţime 25 mm, diametru 160 mm 

Ambalare: în pungă a câte 30 kusech, de bucăţi, în cutie de carton a câte 240 
de bucăţi 

Valorificare: la prelucrarea şi etanşarea colţurilor de stradă 
 

2.2.2.3 Coşuri de aerisire 

Coşuri cu colier integrat pe bază de TPO care permite sudarea cu aer cald a 
membranei. 

Dimensiuni:  înălţime 225 mm şi 270 mm, diametrul orificiului 50, 75 mm,110 şi 
125 mm 

Valorificare: pentru devierea umidităţii încorporate la toate tipurile de acoperiş. 
Numărul recomandat 3 buc pe 100 m2. 

 

2.2.2.4 Pâlnii de scurgere 

Pâlnii cu colier pe bază de TPO care permite sudarea cu aer cald a 
membranei. 

Dimensiuni:  diametrul gurii de scurgere 70 mm, 110 mm, 125 mm 

Valorificare:  pentru prelucrarea burlanelor de scurgere a apei pluviale. Gura 
de canal încorporată, trebuie prevăzută cu colector pentru 
prinderea frunzelor sau pietrelor. 
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2.2.2.5 Gurguie (guri de canal pentru col ţ) şi deversoare de siguran ţă  

Piese fasonate de canalizare cu colier integrat pe bază de TPO care permite 
sudarea cu aer cald a membranei. 

Dimensiuni:  diametre circulare ale gurii 40 mm, 50 mm, 75 mm, 110 mm, 125 
mm pătrate cu dimensiunea 50x100 mm până la 100x300 mm 

Valorificare: pentru prelucrarea burlanelor de scurgere a apei pluviale peste 
pereţi transversali, de ex. atic. 

 

2.2.2.6 Piese fasonate de trecere 

Datorită ofertei limitate a producătorilor, recomandăm soluţionarea trecerilor la 
membranele TPO în mod ambulant, cu ajutorul membranei pentru detalii 
FATRAFOL P 918/H. 

 

 

2.2.2.7 Profiluri din tabl ă tratat ă cu  TPO 

Plăci, secţiuni plate sau profiluri fasonate din tablă de oţel zincată cu gr. de 0,6 mm cu aplicaţie unilaterală de 
membrană TPO cu gr. de 1,0 m, sudabilă reciproc cu membranele din sistemul FATRAFOL-S pe bază de TPO. 

Dimensiuni de fabrica ţie: plăci 2x1m, profiluri fasonate – cu forme şi 
dimensiuni identice ca la tabla Fatranyl – vezi Tabelul 9. 

Valorificare:  pentru ancorarea liniară a învelişului hidroizolator de suprafaţa 
de fond. Fixarea se face cu ajutorul elementelor de ancorare. 
Membrana din TPO permite sudarea cu aer cald cu membranele 
FATRAFOL P, marginile neacoperite nu necesită întreţinere şi nu 
trebuie să fie protejate cu vopsea. 

 

2.3 MATERIALE AUXILIARE 

Materialele auxiliare reprezintă un ansamblu de produse care servesc mai ales la asigurarea contactului mantalei 
hidroizolatoare cu celelalte elemente de construcţie ale acoperişului. Includ textile de separare şi protecţie şi alte 
materiale  necesare pentru completarea mantalei acoperişului. Produsele enumerate au fost încercate şi verificate 
pentru scopul dat, însă acestea pot fi înlocuite cu produse echivalelnte de la alţi producători, cu condiţia menţinerii 
proprietăţilor identice. Sortimentul actualizat de materiale auxiliare şi complementare este introdus în lista actuală de 
preţuri. 

În cazul necesităţii de utilizare a altor materiale decât cele enumerate aici, la soluţionarea unei aplicaţii concrete, se 
recomandă consultaţia convenabilităţii acestora cu producătorul membranelor FATRAFOL. 

2.3.1 Barierele de vapori 

2.3.1.1 FATRAPAR 

Descrierea produsului: FATRAPAR este o barieră de vapori pe bază de membrană PE, fabricată în grosimi de 0,15; 
0,20 şi 0,30 mm. 
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Utilizare: Ca strat hidrofug care împiedică trecerea vaporilor de apă şi 
umidităţii prin construcţiile de acoperiş şi prin alte construcţii. 

Membrana se poate utiliza la acoperişurile plate şi înclinate, la 
construcţia pereţilor, plafoaneor şi pardoselelor. 

Aplica ţii:  FATRAPAR se aplică în conformitate cu principiile stabilite şi 
descrise în prezenta normă. 
Membrana hidrofugă se amplasează de obicei sub stratul de izolaţie 
termică în apropierea suprafeţei interioare a construcţiei 
acoperişului. Se aşează pe cât posibil una lângă alta, îmbinarea se 
face cu ajutorul benzii adezive bilaterale cu butilcauciuc eventual cu 
bandă Al, în funcţie de producătorul benzii. 

 

Dimensiuni şi date principale de ambalare: 

Grosimea  Lăţimea  
Greutatea 

de 
suprafa ţă *) 

Înfăşurarea pe sul 
Greutatea 
sulului *)  

[mm] [mm] [kg.m 2] [m] [m 2] [kg] 
2000 50 0,15 
4000 

0,14 
25 

15 

2000 50 0,20 
4000 

0,19 
25 

20 

2000 50 0,30 
4000 

0,28 
25 

100 

30 

 *) valori informative 

Culoare: galben 

Parametri tehnici – valori garantate: 

Proprietate Norma de 
încercare 

Valori garantate 

Rezistenţă la întindere ≥ 15 MPa 
Ductilitate (L/T) 

EN 12311-2  
metoda B ≥ 300/350 % 

Etanşeitate la apă EN 1928/A corespunde 
Reacţie la foc EN 13501-1 clasa F 
Rezistenţă contra ruperii (0,15 / 0,20 / 0,30 mm) EN 12310-1 ≥ 40 N / 70 N / 100 N 
Influenţa îmbătrânirii artificiale la permeabilitatea vaporilor de 
apă 

EN 1296, EN 1931 corespunde 

Permeabilitatea vaporilor de apă – factorul de rezistenţă de 
difuziune µ 

600 000 

Grosimea echivalentă de difuziune sd (0,15 / 0,20 / 0,30 mm) 
EN 1931 

90 m / 120 m / 180 m 
L – longitudinal faţă de orientarea de fabricaţie 
T – transversal faţă de orientarea de fabricaţie 

Documenta ţia tehnic ă:  Fişa tehnică emisă de firma Eurosystem, Polska Sp. z o.o. 
Declaraţie de conformitate cu PN EN 13984:2006 şi PR EN 13984:2006/A1:2007 

2.3.1.2 SK VAP 108 
Descrierea produsului: SK VAP 108 este o piedică de vapori autocolantă de bitumen cu folie de aluminiu şi armătură 

din poliester. Are o aderenţă înaltă la stratul de fond, rezistenţă chimică, stabilitate UV şi flexibilitate. 

Utilizare: Banda hidrofugă autocolantă este adecvată pentru acoperişuri plate şi înclinate inclusiv pentru aplicaţiile pe   
tablă trapezoidală. 

Aplica ţii:  Stratul hidrofug se aplică pe suprafaţa netedă, curată şi uscată, lipsită de grăsimi. La aplicarea pe suprafeţe 
foarte absorbante de ex. beton, trebuie utilizat un strat adeziv de penetraţie VERNIS ANTAC. Modul de 
aplicare este specificat în fişa tehnică sau în instrucţiunile de montaj ale producătorului. 

Temperatura de aplicare:  +5 °C pân ă la +40 °C 

Dimensiuni:  grosime 1,2 mm 
 lăţime 1080 mm 
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Parametri tehnici – valori garantate: 

Proprietate Norma de 
încercare 

Valori garantate 

Rezistenţa la întindere ≥ 200 N/50 mm 
Ductilitate  

EN 12311-1 
≥ 20 % 

Reacţie la foc EN 13501-1 clasa E 
Rezistenţă contra ruperii EN 12310-1 ≥ 20 N 
Permeabilitatea vaporilor de apă – factorul de rezistenţă de 
difuziune µ 

1 250 000 

Grosimea echivalentă de difuziune sd  
EN 1931 

1 500 m 
Influenţa îmbătrânirii artificiale la permeabilitatea vaporilor de 
apă: 

 

Permeabilitatea vaporilor de apă – factorul de rezistenţă de 
difuziune µ 

625 000 

Grosimea echivalentă de difuziune sd (după îmbătrânire) 

EN 1296, EN 1931 

750 m 

Ambalare:  Banda hidrofugă este ambalată în suluri a câte 25 m, depuse pe palet în poziţie verticală în mediu protejat 
contra temperaturii înalte şi umidităţii. Paleţii nu se pot stivui. 

Documenta ţia tehnic ă: Fişa tehnică a produsului emis de firma AXTER, Franţa 

2.3.1.3 VAP AL THERM 
Descrierea produsului: VAP AL THERM  este o bandă SBS din asfalt modificat aplicabilă prin topire cu folie de 

aluminiu încorporată şi grătar de sticlă. Partea superioară este prevăzută cu sistem THERM, partea 
inferioară este protejată cu folie combustibilă. 

      
 
Utilizare: Banda hidrofugă este adecvată la lipirea prin topire pe toate tipurile se suprafaţă. 

Aplica ţie:  Stratul hidrofug se aplică pe suprafaţa netedă, curată şi uscată, lipsită de grăsimi. Construcţia suport 
trebuie prevăzută cu un strat de penetraţie VERNIS ANTAC. Sistemul THERM permite pe faţa de sus a 
benzii, montajul direct al izolaţiei termice din plăci EPS fără adăugare de adeziv. Modul de aplicare este 
descris în fişa tehnică sau în instrucţiunile de montaj ale producătorului. 

Ambalare:  Banda hidrofugă este ambalată în suluri cu lungimea de 8 m, aşezate pe palet în poziţie verticală, în mediu 
protejat contra temperaturii înalte şi umidităţii. 

Dimensiuni:  grosimea: 3,0 mm 
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    lăţimea: 1000 mm 

Parametri tehnici – valori garantate: 

Proprietate Norma de 
încercare 

Valori garantate 

Rezistenţă la întindere L/T ≥ 500/350 N/50 mm 
Ductilitate L/T 

EN 12311-1 
≥ 15/40 % 

Reacţie la foc EN 13501-1 clasa E 
Rezistenţă contra ruperii L/T EN 12310-1 ≥ 160/150 N 
Influenţa îmbătrânirii artificiale la permeabilitatea vaporilor de 
apă 

EN 1296, EN 1931 corespunde 

Permeabilitatea vaporilor de apă – factorul de rezistenţă de 
difuziune µ 

500 000 

Grosimea echivalentă de difuziune sd 
EN 1931 

1 500 m 
L – longitudinal faţă de orientarea de fabricaţie 
T – transversal faţă de orientarea de fabricaţie 

Documenta ţia tehnic ă: : Fişa tehnică a produsului emisă de firma AXTER, Franţa. 

2.3.2 Izola ţii termice 

2.3.2.1 Izola ţie termic ă mineral ă fibroas ă   

  

Avantaje: 
• neinflamabilitate care asigură protecţia contra extinderii flăcărilor şi incendiului 
• rezistenţă termică excelentă şi stabilitate dimensională 
• absorbţie fonică înaltă 
• permeabilitate la vapori înaltă 
• toleranţă la membranele PVC-P, nu trebuie utilizat textil de separare 

Dezavantaje: 
• absortivitate înaltă 
• greutate de câteva ori mai mare, deci solicitare mai mare a construcţiei acoperişului 
• capacitate de solicitarere concentrată relativ mică la tipul standard 

Descrierea produsului: Placă rigidă grea din lână de piatră (pâslă minerală) unită cu răşină organică, hidrofobizată pe 
întregul volum. 

Utilizare:  Pentru izolaţie termică, antifoc şi acustică. La izolaţiile combinate, mai ales ca strat superior sub învelitoare, 
pentru asigurarea caracteristicilor antifoc la mantaua acoperişului. Adecvată pentru sisteme ancorate 
mecanic sau pentru acoperişurile îngreunate cu pietriş sau cu pavaj. 

Aplica ţii:  Depunere într-un strat sau mai multe, lăţimea maximă a rosturilor de contact până la 5 mm. Grosimea 
minimă recomandată pentru utilizarea cu un singur strat, 60 mm. 

Ambalare:   În blocuri sau pe paleţi protejaţi cu folie de ambalaj. 
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Dimensiuni:  šířka x 
lungime: 600 x 1000 mm, 1200 x 2000 mm 

 grosime: 30 mm až 120 mm 

Parametri tehnici – valori obi şnuite: 

Proprietate Norma de 
încercare 

Valori  

Coeficient de conductibilitate termică λD EN 12667 0,040 W/m.K 
Rezistenţa la presiune la comprimarea de 10 %  EN 826 ≥ 60 kPa 
Reacţie la foc EN 13501-1 clasa A1 
Absorbtivitate îndelungată la scufundare EN 12087 ≤ 3 kg/m2 
Solicitare concentrată EN 12430 ≥ 500 N 
Greutate volumetrică EN 1602 cca 220 kg/m3 

Documenta ţie tehnic ă: EC Certificate of Conformity 

2.3.2.2 Polistiren celular expandat (EPS) 

    

Avantaje: 
• greutate volumetrică mică 
• preţ mai mic în comparaţie cu celelalte plăci izolatoare 

Dezavantaje: 
• caracteristici incendiare mai inferioare 
• absorbtivitate mai înaltă 
• influenţare reciprocă cu membrana PVC-P (necesitatea separării cu lână de sticlă 120 g/m2) 
• rezistenţă termică joasă (de ex. pericol de modificare volumetrică la sudarea membranei cu aer cald pe 

izolaţie) 
• extensibilitate termică mai mare 

Descrierea produsului: Plăci de izolaţie termică stabilizate dimensional, cu parametri care îndeplinesc valorificarea 
pentru izolarea termică a acoperişurilor plate. 

Utilizare: Pentru toate tipurile de acoperişuri cu excepţia celor inversive (întoarse). 

Aplica ţii: De la EPS 70 S (pentru stratul de izolaţie al suprafeţei de de fond) până la EPS 200 S (pentru izolaţia cu 
solicitare înaltă). 

 Pentru stratul superior de izolaţie min. EPS 100 S (la acoperişurile fără exploatare). 

Ambalare:  În blocuri protejate cu folie de ambalare. 

Dimensiuni: lăţime x lungime: 500 x 1000 mm, max. 1000 x 6000 mm 
    grosime: a câte 10 mm până la do 250 mm 

Parametri tehnici – valori obi şnuite: 
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Proprietate Norma de 
încercare 

Valori  

Coeficient de conductibilitate termică λD EN 12667 0,033 W/m.K 
Rezistenţa la presiune la comprimarea de10 % EN 826 ≥ 70 až 200 kPa 
Reacţie la foc EN 13501-1 clasa E 
Absorbtivitate îndelungată la scufundare EN 12087 ≤ 5 % 
Solicitare concentrată EN 12430 nu este specificat 
Greutate volumetrică EN 1602 cca 15 až 30 kg/m3 

Documenta ţie tehnic ă: EC Certificate of Conformity 

2.3.2.3 Polistiren extrudat (XPS) 

    

Avantaje: 
• greutate volumetrică mică 
• absorbtivitate foarte joasă 
• rezistenţă înaltă la comprimare 

Dezavantaje: 
• caracteristici incendiare mai inferioare 
• influenţare reciprocă cu membrana PVC-P (necesitatea separării cu lână de sticlă 120 g/m2) 
• rezistenţă termică joasă (de ex. pericol de modificare volumetrică la sudarea membranei cu aer cald pe 

izolaţie) 
• extensibilitate termică mai mare 

Descrierea produsului: Plăci de izolaţie termică cu structură celulară închisă fabricate prin extrudare, cu parametri 
care îndeplinesc valorificarea pentru izolarea termică a acoperişurilor plate 

Utilizare:  Pentru acoperişurile inversive, eventual acoperişurile cu solicitare înaltă de exploatare sau 
acoperişuri vegetale. 

Aplica ţii:  Plăcile prevăzute cu semicanelură  sau cu muchii drepte se aplică de regulă într-un strat cu îmbinare 
strânsă. 

Ambalare:  În blocuri protejate cu folie de ambalare. 

Dimensiuni: lăţime x lungime: 600 x 1250 mm 
    grosime: 20 mm până 200 mm 

Parametri tehnici – valori obi şnuite: 
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Proprietate Norma de 
încercare 

Valori  

Coeficient de conductibilitate termică λD EN 12667 0,035 W/m.K 
Rezistenţa la presiune la comprimarea de10 % EN 826 ≥ 300 kPa 
Reacţie la foc EN 13501-1 clasa E 
Absorbtivitate îndelungată la scufundare EN 12087 ≤ 0,5 % 
Solicitare concentrată EN 12430 nu este specificat 
Greutate volumetrică EN 1602 cca 30 kg/m3 

Documenta ţie tehnic ă: EC Certificate of Konformity 

2.3.2.4 Plăci izolatoare pe baz ă de poliizocianurat (PIR) 

  

Avantaje: 
• greutate volumetrică mică 
• rezistenţă înaltă la comprimare 
• absorbtivitate joasă, dată de structura închisă 
• stabilitate dimensională, plăcile nu se supun sublimaţiei produse de încălzirea suprafeţei la radiaţia solară 
• proprietăţi termice peste medie, care permit atingerea unei rezistenţe termice identice la grosimi mai mici de 

izolaţie faţă la materialele clasice 
• toleranţă cu membranele PVC-P, care se depun dierct pe plăcile de izolaţie termică, nu trebuie utilizată folie 

de separare 

Dezavantaje: 
• costuri de procurare mai mari 
• nu poate fi utilizat pentru acoperişurile inversive 

2.3.2.4.1 Powerdeck F 

  

Descrierea produsului: POWERDECK F este o placă de izolaţie termică cu nucleu din spumă tare de poliizocianurat 
cu structură specială a celulelor, denumită TAUfoam by Recticel. Suprafaţa exterioară este formată 
din lână de sticlă cu înveliş mineral, pe ambele părţi . 
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Utilizare:  Izolaţie termică a acoperişurilor, adecvată pentru sistemul de ancorare mecanică şi pentru sistemul lipit. 
Pentru sistemul lipit numai în combinaţie cu membrana hidroizolatoare FATRAFOL 807/V. 

Aplica ţii:  Pentru sistemul lipit sau hidroizolaţia îngreunată cu pietriş, se utilizează numai plăci cu format 1200x600 
mm. 

 Pentru sistemul de ancorare mecanică se utilizează plăci cu format 1200x1000 mm sau 1200x2500 mm. 

Ambalare:  În blocuri protejate cu folie de ambalare. 

Dimensiuni:  lăţime: 1200 mm 
    lungime: 600 mm, 1000 mm, 2500 mm 
    grosime: 30 mm până 120 mm 

Parametri tehnici – valori garantate: 

Proprietate Norma de 
încercare 

Valori garantate 

Coeficient de conductibilitate termică λD EN 12667 0,026 W/m.K 
Rezistenţă la presiune, la o comprimare de 10 % EN 826 ≥ 120 kPa 
Reacţia la foc EN 13501-1 clasa E 
Absorbtivitate îndelungată la scufundare EN 12087 ≤ 2 % 
Solicitare concentrată EN 12430 nu este specificat 
Greutate volumetrică EN 1602 cca 30 kg/m3 

Documenta ţie tehnic ă: EC Certificate of Conformity: BC1-514-0004-0019-W002 

2.3.3 Textile de separare şi protec ţie 

2.3.3.1 FATRATEX 

Textil neţesut călcat ambilateral cu perforaţii pe bază de fibre sintetice regenerate de 100 %, culoare albă. 

Dimensiuni:  - lăţime 2000 mm 
 - greutate de suprafaţă 200 - 500g/m² 

Valorificare:   strat de protecţie şi separare pentru învelişuri hidroizolatoare la 
acoperişurile plate şi înclinate 

Avantaje: tratarea termică a suprafeţei = ancorare fără probleme, geotextilul nu se 
înfăşoară pe burghiu. 

Ambalare:  sulurile sunt ambalate în folie PE de culoare galben strălucitor  

2.3.3.2 FATRATEX S 

Textil neţesut necălcat cu perforaţii pe bază de fibre sintetice regenerate de 100 %, culoare albă. 

Dimensiuni:  - lăţime 2800 mm 
 - greutate de suprafaţă 200 - 1300g/m² 

Valorificare:  pentru protecţia învelişului hidroizolator al acoperişurilor plate şi uşor 
înclinate cu balastare, strat de exploatare, ansamblu vegetal 

Avantaje: rezistenţă înaltă la coroziunea biologică 

Ambalare:  sulurile sunt ambalate în folie PE de culoare verde reflexiv 
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2.3.3.3 Lână de sticl ă 

Textil neţesut din fibre de sticlă, culoare albă. 

Dimensiuni:  - lăţime 2000 mm 

  - greutate de suprafaţă 120 g/m² 

Valorificare:  strat de separare a membranei FATRAFOL/izolaţie termică pe bază de 
EPS 

Avantaje: limitează extinderea incendiului prin învelişul acoperişului 

Ambalare: în suluri a câte 100 m2 
 

2.3.4 Adezivi 

2.3.4.1 PUK 
Adeziv expansiv poliuretanic cu o singură componentă, culoare verde. 

Valorificare: Pentru lipirea adezivă (unilaterală) a membranelor cu dosul textilului pe 
toate felurile de material în afară de plăci din fibre minerale. 

Aplica ţii : Suprafeţele lipite trebuie să fie uscate şi lipsite de praf, netede. Adezivul se 
aplică pe suprafaţa de fond prin turnare directă pe aceasta din conservă sau 
cu ajutorul căruciorului PUK-KOBOLD, membrana se pune imediat pe fâşiile 
de adeziv şi se apasă imediat pe întreaga suprafaţă. Suprafeţele denivelate 
trebuie balastate pe toată perioada reacţiei (2-24 ore). 

Temperatura de aplicare:  +5 °C pân ă la +50 °C 

Consum: minim 120 g/m² (3-4 fâşii de adeziv cu lăţimea de 8 mm pe 1m2 de interior 
acoperiş). 

Ambalare: conserve a câte 2 kg sau 6,5 kg 

Epurator:  Acetonă 

 

2.3.4.2 ISOLEMFI 50119 D MONO 

Adeziv reactiv poliuretanic cu o singură componentă, culoare crem transparent. 

Valorificare: Pentru lipirea adezivă a membranelor cu dosul textilului pe toate felurile de material inclusiv plăci de 
izolaţie termică din polistiren şi fibre minerale. 

Aplica ţii : Suprafeţele lipite trebuie să fie uscate şi lipsite de praf, netede. Adezivul se aplică pe suprafaţa de fond cu 
un şpaclu dinţat, cilindru de aplicare, în mod mecanic sau cu pistol de vopsit. Înainte de desfăşurarea 
membranei, filmul adezivului trebuie umezit cu ceaţă de apă (cca 10 g apă la 100 g adeziv). 

Temperatura de aplicare:  +5 °C pân ă la +35 °C 

Consum: 120 – 250 g/m² în funcţie de modul de aplicare şi de felul suprafeţei de fond 

Ambalare: conserve a câte 8 kg şi 40 kg 

Epurator:  EMFI 683 

2.3.4.3 Millennium One Step 

Adeziv universal spumos poliuretanic cu două componente fără conţinut de diluant. 
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Valorificare: Pentru lipirea tipurilor aprobate de izolaţie de construcţia portantă a acoperişului, de bariera de vapori, alte 
tipuri de izolaţie termică, benzi de asfalt cu suprafaţă netedă sau acoperită cu material de raspândire. 

 Izolaţii termice aprobate şi tipuri de suprafeţe de fond: 
• poliisocianurat (PIR) 
• polistyren (EPS, XPS) 
• plăci de asfalt 
• plăci din fibră lemnoasă, plăci fibroase cimentate 
• plăci de perlit min. 20 mm 
• plăci gipscarton, gips, plăci DensDeck 
• beton şi beton activat 
• lemn sau oţel 
• benzi de asfalt modificat cu material de răspândire sau benzi suport nisipate  
• izolaţie termică aprobată – acoperiş cu mai multe straturi 
• acoperiş de asfalt existent 

Aplica ţii : Toate straturile suport trebuie să fie curate, uscate, fără praf, ulei, pietriş liber sau lipit, straturi necoezive, 
hidroizolaţii existente alterate şi alte materiale, care pot produce necoeziunea sau denivelarea stratului 
suport. La lipirea pe asfaltul proaspăt sau neoxidat, suprafaţa trebuie tratată mai întâi cu soluţie Millenium 
Surface Treatment, la utilizarea pe asfaltul existent alterat, trebuie aplicat în prealabil un strat de Millenium 
Universal Primer. 

 Plăcile de izolaţie lipite trebuie să fie aşezate drept pe stratul suport, nu au voie să fie îndoite sau ondulate, 
nu se recomandă lipirea plăcilor mai mari de 1,2 x 1,2 m. 

 Adezivul se aplică cu ajutorul pistolului mecanic sau pe baterii, eventual cu cărucior special pentru mai 
multe cartuşuri. 

    

Temperatura de aplicare:  +5 °C pân ă la +35 °C 
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Consum: cca 12 m2 pe cartuş dublu la distanţa axială de 300 mm şi diametrul şuviţei de adeziv aplicat de 6-13 mm 

Ambalare: 4 cartuşe duble cu volumul de 1,5 l în carton de hârtie 

Depozitare: Înainte de aplicare, cartuşurile trebuie depozitate timp de 24 de ore la temperatura între 18°C pân ă la 
30°C. Nu depozita ţi la radiaţia solară directă sau la temperaturi mai mari de 32°C. 

Epurator:  acetonă 
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2.3.4.4 Millennium PG1 

Adeziv poliuretanic spumos cu expansiune joasă cu două componente fără conţinut de diluant, funcţional în interval de 
minute. Faţă de adezivul Millennium One Step, se caracterizează printr-o prelucrare mai îndelungată. 

    

Valorificare: Pentru lipirea membranei de acoperiş FATRAFOL 807/V (807) de construcţia portantă a acoperişului, de 
izolaţia termică şi de asfalt (valabil numai pentru membrana FATRAFOL 807). Adezivul poate fi utilizat şi 
pentru lipirea izolaţiei termice. 

 Izolaţii termice aprobate şi tipuri de suprafeţe de fond: 
• poliisocianurat (PIR) 
• polistyren (EPS, XPS) 
• plăci de asfalt 
• plăci din fibră lemnoasă, plăci fibroase cimentate 
• plăci de perlit min. 20 mm 
• plăci gipscarton, gips 
• beton şi beton activat 
• lemn sau oţel 
• benzi de asfalt modificat cu material de răspândire sau benzi suport nisipate  
• izolaţia termică aprobată – acoperiş cu mai multe straturi 
• acoperiş de asfalt existent 

Aplica ţii : Toate straturile suport trebuie să fie curate, uscate, fără praf, ulei, pietriş liber sau lipit, straturi necoezive, 
hidroizolaţii existente alterate şi alte materiale, care pot produce necoeziunea sau denivelarea stratului 
suport. La lipirea pe asfaltul proaspăt sau neoxidat, suprafaţa trebuie tratată mai întâi cu soluţie Millenium 
Surface Treatment, la utilizarea pe asfaltul existent alterat, trebuie aplicat în prealabil un strat de Millenium 
Universal Primer. 

 Plăcile de izolaţie lipite trebuie să fie aşezate drept pe stratul suport, nu au voie să fie îndoite sau ondulate, 
nu se recomandă lipirea plăcilor mai mari de 1,2 x 1,2 m. 

 Adezivul se aplică cu ajutorul pistolului mecanic sau pe baterii, eventual cu cărucior special pentru mai 
multe cartuşuri. 

 Membrana trebuie să fie aşezată şi netezită (rolată) în condiţii curente, în decurs de 6 minute. În zilele 
foarte calde şi umede, perioada de prelucrare se scurtează, în zilele răcoroase se prelungeşte. 

Temperatura de aplicare:  +5 °C pân ă la +35 °C 

Consum: cca 12 m2 pe cartuş dublu la distanţa axială de 300 mm şi diametrul şuviţei de adeziv aplicat de 6-13 mm 

Ambalare: 4 cartuşe duble cu volumul de 1,5 l în carton de hârtie 

Depozitare: Cu capul de amestecare în sus la temperaturi între 7 °C şi 35 °C. Nu depozita ţi la radiaţia solară directă 
sau la temperaturi mai mari de 35°C. Nu are voie s ă îngheţe! 

Epurator:  acetonă  
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Adeziv poliuretanic FF855 (C/88) 

Adeziv poliuretanic dizolvant cu vâscozitate joasă, dezvoltat special pentru lipirea membranelor de acoperiş armate 
PVC-P. 

Valorificare: Pentru lipirea membranei FATRAFOL 810 pe ţinte de ancorare 
(Colier – vezi articolul 2.2.1.10). Adezivul nu este adecvat pentru 
lipirea membranei la îmbinări. 

Aplica ţii:  Toate starturile suport trebuie să fie curate, uscate, fără praf, 
grăsimi sau impurităţi. Dacă este necesar, suprafaţa murdară se 
poate curăţa cel mai bine cu dizolvantulul MEK sau cu acetonă. 
Adezivul se aplică pe ţintele de ancorare cu pensula. ATENŢIE, 
perioadă deschisă foarte scurtă a adezivului! Apăsarea şi scoaterea 
aerului din îmbinarea lipită trebuie efectuate între secunda 30 şi 60 
de la aplicarea adezivului. Adezivul trebuie protejat contra 
contaminaţiei cu umiditatea sau apa. 

 Rezistenţa preconizată a îmbinării se atinge abia după aerisirea 
perfectă a dizolvantului, ceea ce în condiţii climaterice obişnuite 
durează cca 7 zile. 

 La aplicarea la temperaturi joase sau la umiditate mare a aerului, 
pe suprafaţa aplicată a adezivului se poate forma condens, ceea ce 
are influenţe negative asupra îmbinării. 

    

Temperatura de aplicare:  +13 °C pân ă la +30 °C 

Consum:  1 l adeziv la cca 3 până la 4 m2 suprafaţă lipită 

Ambalare:  conservă 5 l 

Epurator:  MEK, eventual acetonă 

Aten ţionare:  substanţă foarte inflamabilă 

2.3.5 Elemente de ancorare pentru fixarea hidroizol aţiei şi a izola ţiei termice 

Analizarea statică şi propunerea construcţiei acoperişului trebuie să îndeplinească cerinţele normelor şi regulamentelor 
de mai jos. Elementele de ancorare trebuie să asigure fixarea sigură a straturilor mantalei acoperişului contra influenţei 
forţelor interioare şi exterioare. 

Solicitarea acoperişului şi construcţiei portante este stabilită conform ČSN EN 1991-1-1. 

Pentru proiectarea construcţiilor portante şi a straturilor portante, solicitarea cu zăpadă se va stabili conform ČSN EN 
1991-1-3. 

Solicitarea acoperişului cu vânt pentru proiectarea construcţiei portante şi pentru proiectarea îmbinării straturilor 
individuale ale acoperişului, se stabileşte conform ČSN EN 1991-1-4. 

2.3.5.1 Ancorarea în tabl ă de o ţel trapezoidal ă 

� Cerin ţe de calitate ale stratului suport: 
Construcţia portantă a acoperişului din tablă trapezoidală trebuie să fie proiectată la valorile de solicitare stabilite 
de normele aferente. Flexiunea şi alte modificări de formă sau dimensiune a construcţiei produse de solicitarea 
mecanică a acoperişurilor, modificări de temperatură, formă sau volum a straturilor acoperişului, nu au voie să 
influenţeze funcţionalitatea acoperişului nici în suprafaţă şi nici în racordarea de construcţia învecinată. Flexiunile 
nu au voie să depăşească cerineţele normelor aferente. În proiectul construcţiei portante trebuie ţinut cont de 
influenţarea reciprocă a unora dintre metale (vezi ČSN 73 3610). 

Înclinarea longitudinală cea mai mică admisă a doliei pentru drenarea acoperişurilor este de 0,5 %. 

Înclinarea construcţiei portante a acoperişului se propune astfel, ca pe suprafaţa învelitorii să nu se formeze bălţi. 
Riscul de formare a bălţilor trebuie luat în considerare la propunerea grosimii membranei. 

Membrana hidroizolatoare nu are voie să se aşeze direct pe tabla trapezoidală fără strat de distribuire care să  
permită apăsarea la sudarea cu aer cald (rezistenţa min. de presiune 60 kPa). 
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Nu se admite utilizarea betonului activat la umplerea tablei profilate din oţel. 

    

� Material: 
• şuruburi din oţel carbon ameliorat cu protecţie la coroziune (de ex. Durocoat) 
• şuruburi din oţel inoxidabil austenitic 
• telescoape din polipropilenă sau poliamidă de înaltă calitate 
• şaibe disc de presiune din tablă de oţel cu tratare de suprafaţă adecvată (de ex. Al/Zn)  

� Utilizare:  
• Pentru ancorarea stratului hidroizolator împreună cu plăcile de izolaţie termică, se utilizează şuruburi în 

combinaţie cu telescoape de plastic sau cu şaibe disc de presiune. 
• Pentru ancorarea elementelor de prindere liniare din tablă tratată cu plastic, se utilizează numai şuruburile 

ca atare 

� Executare: 
• combinaţia telescopului şi şurubului permite atingerea unei grosimi de strângere de până la 700 mm; la 

utilizarea numai a şuruburilor ca atare, grosimea de strângere este de regulă de max. până la 300 mm 
• tipurile principale de şaibe disc de presiune sunt executate pentru suport moale şi suport tare 
• elementele de ancorare se livrează individual în ambalare standard sau pe bandă pentru automatele de 

montaj 
• şuruburile fără filet superior în combinaţie cu garnitura disc de strângere sunt adecvate pentru izolaţii 

termice cu solicitare perimetrală concentrată minimă de 500 N 
• lungimea şurubului se stabileşte după grosimea totală a tuturor straturilor deasupra TRP + 20 mm. În cazul 

combinaţiei telescop şi şurub, trebuie adăugată pierderea lungimii şurubului în pivotul telescopului (cca 15 
mm). 

• elementele de ancorare utilizate la fixarea construcţiei şi straturilor acoperişului trebuie să reziste la 
coroziunea presupusă în ansamblul acoperişului 

• seriile de ancorare trebuie să fie orientate transversal sau oblic către ondulaţiile tablei trapezoidale şi 
trebuie să fie amplasate întotdeauna în ondulaţia superioară, distanţa axială minimă dintre două ancore 
învecinate nu are voie să fie mai mică de 150 mm 

2.3.5.2 Ancorare în beton şi beton armat 

� Cerin ţe de calitate a startului suport: 

Stratul suport trebuie să fie coerent şi suficient de rigid (min. 14 zile de la terminarea betonării). La reconstrucţia 
acoperişurilor plate este necesară efectuarea probelor de tiraj. De pe straturile suport trebuie îndepărtate toate 
impurităţile şi denivelările locale. Suprafaţa poate fi umedă, însă fără bălţi de apă, zăpadă sau gheaţă. 
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Dilatarea trebuie efectuată conform ČSN 731901. 

Înclinarea stratului de taluzare a construcţiei acoperişului se propune astfel, ca pe suprafaţa învelitorii să nu se 
formeze bălţi (≥ 3 %). Riscul de formarea a bălţilor trebuie luat în considerare şi la alegerea grosimii membranei. 

Stratul hidroizolator din membrană trebuie separat de stratul suport din beton cu textil neţesut cu greutatea de 
suprafaţă de min. 300 g.m-2. Utilizarea textilului de separare cu greutatea de suprafaţă mai mică (de ex. la betonul 
netezit mecanic) trebuie aprobat în prealabil de serviciul de urmărire tehnică. 

� Material: 
• cuie din oţel carbon ameliorat cu protecţie anticorozivă (de ex. Durocoat) 
• şuruburi şi nituri de distanţare din aliaje de metale uşoare 
• şaibe disc de presiune din tablă de oţel cu tratare de suprafaţă adecvată (de ex. Al/Zn) 
• telescoape din polipropilenă sau poliamidă de înaltă calitate 

� Utilizare:  
• pentru ancorarea stratului hidroizolator împreună cu plăcile de izolaţie termică în betonul masiv şi 

prefabricatele din beton, se utilizează şuruburi în combinaţie cu telescoape de plastic 
• cuiele şi niturile de distanţare în combinaţie cu şaibele disc de presiune se pot utiliza la ancorarea stratului 

hidroizolator împreună cu plăcile de izolaţie termică în betonul de calitate min. B 25,  la reconstrucţia 
acoperişurilor plate este necesară efectuarea probelor de tiraj 

• pentru ancorarea elementelor de prindere liniară din tablă tratată cu plastic, se utilizează numai şuruburile 
ca atare, cuiele sau niturile de distanţare 

� Executare: 
• combinaţia telescopului şi şurubului permite atingerea unei grosimi de strângere de până la 530 mm; la 

utilizarea numai a şuruburilor ca atare, grosimea de strângere este de regulă de max. până la 250 mm 
• utilizarea cuielor de oţel cu şaibele disc de presiune este posibilă pentru grosimea de strângere de până la 

300 mm, lungime mai mare a cuielor la comandă (max. 800 mm) 
• elementele de ancorare se livrează individual în ambalaj standard 
• orificiile pentru cuie şi şuruburi în beton se perforează cu ajutorul burghielor pentru beton la parametri 

conform recomandării producătorilor 
• izolaţia termică trebuie să se caracterizeze cu capacitatea de solicitare de minim 500 N 
• lungimea şurubului se stabileşte după grosimea totală a tuturor straturilor deasupra betonului + 25 mm (la 

cuie + 32 mm). În cazul combinaţiei telescop şi şurub, trebuie adăugată pierderea lungimii şurubului în 
pivotul telescopului (cca 15 mm). 

• elementele de ancorare utilizate la fixarea construcţiei şi straturilor acoperişului trebuie să reziste la 
coroziunea presupusă în stratul de ancorare. Ancorele odată folosite nu se mai pot folosi din nou!  
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2.3.5.3 Ancorare în prefabricate de beton cu pere ţi sub ţiri  

� Cerin ţe de calitate a startului suport: 

Suprafaţa stratului suport – prefabricatului - trebuie să fie coerentă, fără muchii şi reliefe ascuţite. Rosturile de 
contact trebuie completate cu material adecvat. De pe straturile suport trebuie îndepărtate toate impurităţile şi 
denivelările locale. Suprafaţa poate fi umedă, însă fără bălţi de apă, zăpadă sau gheaţă. 

Înclinaţia stratului de taluzare a construcţiei acoperişului se propune astfel, ca pe suprafaţa învelitorii să nu se 
formeze bălţi (≥ 3 %). Riscul de formarea a bălţilor trebuie luat în considerare şi la alegerea grosimii membranei. 

Stratul hidroizolator din membrană trebuie separat de stratul suport din beton cu textil neţesut cu greutatea de 
suprafaţă de min. 300 g.m-2. 

     

� Material: 
• şuruburi din oţel carbon ameliorat cu protecţie anticorozivă de ex. Durocoat 
• telescoape din polipropilenă sau poliamidă de înaltă calitate 
• şaibe disc de presiune din tablă de oţel cu tratare de suprafaţă adecvată (de ex. Al/Zn) 

� Utilizare: 
• pentru ancorarea stratului hidroizolator împreună cu plăcile de izolaţie termică se utilizează şuruburi în 

combinaţie cu telescoape de plastic 
• pentru ancorarea elementelor de prindere liniară din tablă tratată cu plastic, se utilizează numai şuruburile 

ca atare, 

� Executare: 
• combinaţia telescopului şi şurubului permite atingerea unei grosimi de strângere de până la 515 mm; la 

utilizarea numai a şuruburilor ca atare, grosimea de strângere este de regulă de max. până la 125  
• elementele de ancorare se livrează individual în ambalaj standard 
• lungimea şurubului se stabileşte după grosimea totală a tuturor straturilor deasupra prefabricatului + 25 mm  

cu distanţa recomandată de 18 mm între şuruburi 
• adâncimea minimă de perforare la prefabricatele cu pereţi subţiri este de 25 mm, cu distanţa recomandată 

de 18 mm între şuruburi. 
• elementele de ancorare utilizate la fixarea construcţiei şi a straturilor acoperişului trebuie să reziste la 

coroziunea presupusă în stratul de ancorare. 
• orificiile pentru şuruburi se perforează cu ajutorul burghielor pentru beton conform recomandării 

producătorilor – vezi mai jos  
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• izolaţia termică trebuie să îndeplinească cerinţa de capacitate de solicitare de minim 500 N 
 

 

2.3.5.4 Ancorare în gazbeton 

� Cerin ţe de calitate a startului suport: 

Stratul suport din beton activat (perlitbeton, beton celular şi gazbeton) trebuie să fie coerent. În caz de greutate de 
suprafaţă mai mică de 500 kg/m3, suprafaţa de beton trebuie  consolidată cu scliviseală de beton cu grosimea min. 
de 30 mm. 

Dilataţia trebuie efectuată în conformitate cu ČSN 731901. 

Înclinaţia stratului de taluzare a construcţiei acoperişului se propune astfel, ca pe suprafaţa învelitorii să nu se 
formeze bălţi (≥ 3 %). Riscul de formarea a bălţilor trebuie luat în considerare şi la alegerea grosimii membranei. 

Stratul hidroizolator din membrană trebuie separat de stratul suport din beton cu textil neţesut cu greutatea de 
suprafaţă de min. 300 g.m-2. 

� Material: 
• şuruburi din oţel carbon ameliorat cu protecţie anticorozivă de ex. Durocoat 
• şuruburi din oţel austenitic 
• telescoape din polipropilenă sau poliamidă de înaltă calitate 
• şaibe disc de presiune din tablă de oţel cu tratare de suprafaţă adecvată (de ex. Al/Zn) 

� Utilizare:  
• pentru ancorarea stratului hidroizolator împreună cu plăcile de izolaţie termică se utilizează şuruburi în 

combinaţie cu telescoape de plastic sau cu şaibe disc de presiune 
• pentru ancorarea elementelor de prindere liniară din tablă tratată cu plastic, se utilizează numai şuruburile 

ca atare, 

� Executare: 
• elementul de ancorare adecvat pentru acest gen de strat suport trebuie întotdeauna stabilit în baza probelor 

de tiraj 
• combinaţia telescopului şi şurubului permite atingerea unei grosimi de strângere de până la 455 mm; la 

utilizarea numai a şuruburilor ca atare, grosimea de strângere este de regulă de max. până la 240 
• pentru suportul rigid este destinată şaiba disc de presiune cu profil convex (bombat), pentru suport moale 

cu profil concav (coşcov)   
• elementele de ancorare se livrează individual în ambalaj standard 
• lungimea şurubului se stabileşte după grosimea totală a tuturor straturilor deasupra gazbetonului + 60 mm. 

Pierderea lungimii şurubului în pivot este de obicei 15 mm. 
• izolaţia termică trebuie să îndeplinească cerinţa de capacitate de solicitare de minim 500 N 
• elementele de ancorare utilizate la fixarea construcţiei şi straturilor acoperişului trebuie să reziste la 

coroziunea presupusă în stratul de ancorare (umiditate, agresivitate chimică etc.) 
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2.3.5.5 Ancorare în suport de lemn 

� Cerin ţe de calitate a startului suport: 

Toate elementele construcţiei din lemn (lemn masiv, plăci cu format mare cu adaos de masă lemnoasă) în afară 
de plăcile cimentate, trebuie să fie tratate contra dăunătorilor biotici. Durabilitatea elementelor de lemn, care sunt 
încorporate în construcţie, cu umiditatea mai mare de 16 % sau care pot fi expuse în construcţie la influenţa 
ulterioară a apei (de ex. ca urmare a umidităţii), trebuie asigurată cu o măsură tehnică de construcţie adecvată, de 
ex. prin proiectarea unui acoperiş cu două mantale cu strat de aeraj, prin completarea ansamblului cu strat 
hidroizolant de siguranţă ş.a. Condensarea vaporilor de apă poate interveni, pe partea din faţă a mantalei 
superioare, şi în cazul unui strat eficient de aeraj şi anume în cazul factorului aşa ziselor „nopţi luminoase“. În 
propunerea alcătuirii  mantalei acoperişului, acest factor trebuie luat în considerare. Se recomandă ca elementele 
de lemn portante să fie accesibile pentru control, reparaţie sau pentru protejarea chimică a lemnului în tot timpul 
utilizării construcţiei. 

Scândurile trebuie aşezate strâns între ele, grosimea cea mai mică a scândurilor poate fi de 25 mm, la distanţa axială a 
aracilor de ≥ 900 mm,  30 mm. 

Plăcile rigide de acoperiş mulate şi piesele de furnir  trebuie aşezate cu distanţele de dilatare recomandate de producător. 
Rosturile de dilatare se propun din motive de modificări volumetrice (umiditate, temperatură).  

Ancorare recomandată a rosturilor de dilatare la plăcile OSB: 

 

Lăţimea recomandată a rostului de dilatare în locul construcţiei de trecere (căptuşeală orificiu, instalaţie VZT, drenaj ş.a.) este 
de min. 3 mm, iar lăţimea rostului de dilatare în locul construcţiei învecinate (atic, peretele de deasupra acoperişilui, ş.a..) de 
cca15 mm. 

Separarea startului hidroizolator de stratul suport trebuie să fie asigurat cu textil biocid neţesut cu greutatea min. de suprafaţă 
de 500 g/m2, resp. 300 g/m2 pentru elementele cu format mare. 

Înclinaţia stratului de taluzare a construcţiei acoperişului se propune astfel, ca pe suprafaţa învelitorii să nu se 
formeze bălţi (≥ 3 %). Riscul de formarea a bălţilor trebuie luat în considerare şi la alegerea grosimii membranei. 
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� Material: 
• şurub din oţel carbon ameliorat cu protecţie anticorozivă de ex. Durocoat ( min. 12 cicluri Kesternich) 
• şurub din oţel austenitic 
• telescoape din polipropilenă sau poliamidă de înaltă calitate 
• şaibe disc de presiune din tablă de oţel cu tratare de suprafaţă adecvată de ex. Al/Zn  

� Utilizare:  
• Şuruburile cu cap lenticular înecat în combinaţie cu telescoapele de plastic pot fi utilizate pentru ancorarea 

stratului hidroizolator împreună cu stratul de izolaţie termică în lemn masiv sau în plăci de format mare, 
şuruburile singure pot fi utilizate pentru ancorarea elementelor liniare de prindere, care ulterior vor fi 
acoperite cu strat hidroizolator 

• Şuruburile cu cap hexagonal în combinaţie cu şaibele disc de presiune pot fi utilizate pentru ancorarea 
stratului hidroizolator împreună cu stratul de izolaţie termică, la reconstrucţii este necesară efectuarea 
probei de tiraj 

� Executare: 
• combinaţia telescopului şi şurubului permite atingerea unei grosimi de strângere de până la 490 mm; la 

utilizarea numai a şuruburilor ca atare, grosimea de strângere este de regulă de max. până la 130 
• elementele de ancorare se livrează individual în ambalaj standard sau pe benzi pentru automatele de 

montaj 
• la combinaţia şurubului cu şaiba disc de presiune, izolaţia termică trebuie să îndeplinească cerinţa de 

capacitate de solicitare de minim 500 N 
• lungimea şurubului se stabileşte după grosimea totală a tuturor straturilor deasupra stratului de ancorare + 

30 mm. În cazul combinaţiei telescopului cu şurub, trebuie adăugată pierderea lungimii şurubului de 15 mm 
în pivotul telescopului. 

• Plăcile fibroase cimentate, aglomerate, cu furnir şi alte elemente de format mare, trebuie să fie de grosime 
min. 22 mm; la reconstrucţii este necesară efectuarea probei de tiraj 

• elementele de ancorare utilizate la fixarea construcţiei şi straturilor acoperişului trebuie să reziste la 
coroziunea presupusă în stratul de ancorare 

2.3.5.6 Suporturile problem ă 

� Cerin ţe de calitate ale startului suport: 

Între suporturile problemă pentru sistemele de învelitori ancorate mecanic se numără  mai ales tablele de aluminiu 
profilate, panourile de acoperiş cu strat de izolaţie termică integrată, suprafeţele autoportante de beton cu pereţi 
subţiri, plăcile fibroase cimentate, învelitorile existente din benzi de asfalt pe strat de izolaţie termică din piese 
completizate EPS ş.a. 
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Pentru aceste suporturi recomandăm efectuarea probelor de tiraj cu verificarea capacităţii de solicitare concentrate 
minime a stratului suport de 500 N.? 

În general, la materialele problemă cu pereţi subţiri, se recomanda grosimile minime stabilite empiric: 

tablă de oţel > 0,5 mm 
tablă de aluminiu > 0,6 mm 
panou de beton > 13,0 mm 
placă fibroasă cimentată > 13,0 mm  

         
       Ansamblu de straturi din asfalt            Panouri sandwich, table profilate gr. 0,63 mm    Învelitori de acoperiş fibroase cimentate      Tablă de aluminiu sau alte suporturi fragile 

Separarea startului hidroizolator de stratul suport trebuie să fie asigurat cu textil biocid neţesut cu greutatea min. de suprafaţă 
de 300 g/m2. 

Înclinaţia stratului de taluzare a construcţiei acoperişului se propune astfel, ca pe suprafaţa învelitorii să nu se 
formeze bălţi, de obicei (≥ 3 %). Riscul de formare a bălţilor trebuie luat în considerare şi la alegerea grosimii 
membranei. 

� Material: 
• şurub din oţel carbon ameliorat cu protecţie anticorozivă de ex. Durocoat ( min. 15 cicluri Kesternich) 
• telescoape din polipropilenă sau poliamidă de înaltă calitate 
• nit de rupere din aliaj durcisat de magneziu-aluminiu cu nucleu tijă din oţel zincat   
• şurub pentru lemn cu cap disc din polipropilenă sau poliamidă, armat cu fibră de sticlă 
• şaibe disc de presiune din tablă de oţel cu tratare de suprafaţă adecvată de ex. Al/Zn 

� Použití: 
• şuruburile cu cap înecat în combinaţie cu telescoapele de plastic se pot utilza pentru ancorarea stratului 

hidroizolant împreună cu stratul de izolaţie termică în plăci de beton cu pereţi subţiri, şuruburile singure se 
pot utiliza la ancorarea elementelor liniare de ancorare 

• şuruburile de plastic cu cap disc se pot utiliza direct la ancorarea stratului hidroizolator împreună cu stratul 
de izolaţie termică în învelitoarea de asfalt iniţială pe piesele completizate din EPS, materialelor PU 
expandate şi pe plăci fibrolemnoase. 

• niturile de rupere în combinaţie cu şaiba disc pentru ancorarea fâşiilor hidroizolatoare sau cu şaibe pătrate 
pentru ancorarea izolaţiei termice din tablă de aluminiu, plăci de beton cu peteţi subţiri, plăci fibroase 
cimentate şi a alte materiale suport problemă. 

� Executare: 
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• combinaţia telescopului şi şurubului permite atingerea unei grosimi de strângere de până la 515 mm; la 
utilizarea numai a şuruburilor ca atare, grosimea de strângere este de regulă de max. până la 130 mm. 

• niturile de rupere încombinaţie cu şaiba disc permit atingerea grosimii max. de strângere de 222 mm 
• şuruburile de plastic cu cap disc se pot utiliza pentru grosimea de strângere totală de până la 290 mm 
• elementele de ancorare se livrează separat în ambalaj standard, iar în cazul combinaţiei şurub şaibă disc 

de presiune,  izolaţia termică trebuie să îndeplinească cerinţa de capacitate de solicitare de minim 500 N 
• lungimea necesară totală a şurubului se stabileşte astfel: (grosimea totală a tuturor straturilor deasupra 

stratului de ancorarei + adâncimea de perforare recomnadată de producătorul elementului în mm. În cazul 
combinaţiei telescopului cu şurub, trebuie adăugată pierderea lungimii şurubului de 15 mm în pivotul 
telescopului. 

• elementele de ancorare utilizate la fixarea construcţiei şi straturilor acoperişului trebuie să reziste la 
coroziunea presupusă în stratul de ancorare 

• la ancorarea în panourile sandvich de ex. KINGSPAN, elementul de ancorare trebuie amplasat în lână de 
dedesubt a tablei superioare 

2.3.6 Stratul de drenaj 

Stratul de drenaj este destinat pentru devierea apei din straturile de desupra stratului hidroizolator. Poate fi format din 
materiale vărsate inerte, ţesute şi neţesute, rogojini din fibre plastice orientate în spaţiu sau din plăci ori membrane de 
plastic profilate, eventual din alte materiale permeabile pentru apă. De obicei este instalat în construcţia acoperişurilor 
de exploatare şi vegetale. 

         

Stratul de drenaj ampalsat deasupra hidroizolaţiei principale trebuie să reziste la influenţa coroziunii biologice. 

Stratul de drenaj trebuie să fie canalizat. Stratul de drenaj necanalizat poate îndeplini funcţia de separare sau 
hidroacumulare. 

Tipurile speciale destinate pentru acoperişurile vegetale îndeplinesc şi funcţia de hidroacumulare. 

2.3.6.1 Membrana de drenaj şi hidroacumulare LITHOPLAST DREN 

Descrierea produsului: Membrană fasonată perforată pentru utilizare în grădinile de acoperiş. 

Utilizare: Ca strat de acumulare şi drenaj al acoperişurilor vegetale pentru reţinerea apei pluviale excedentare. 

 O parte a apei eliberate de stratul de acumulare se scurge pe hidroizolaţie în gura de canal. Pentru ca 
straturile de drenaj să nu se umple cu pământ, deasupra membranei se pune un strat de filtrare din textil 
care nu este supus la coroziunea biologică. 

Aplica ţii:   LITHOPLAST DREN se depune direct pe stratul hidroizolator al construcţiei acoperişului. Fâşiile individuale 
se desfăşoară pe o suprafaţă liberă una lângă alta, se aşează cu suprapunerea cu un rând de proeminenţe, 
pe suprapunere se lipesc pe ambele părţi cu bandă adezivă din polietilenă. Pe suprafaţa astfel pregătită se 
aşează textilul de filtrare şi pe acesta alte straturi (piatră poroasă, substrat ş.a..). 

 Înclinaţia minimă recomandată a nivelului scoperişului pentru membrana LITHOPLAST DREN este 2 %. 

Dimensiuni: Membrana LITHOPLAST DREN este fabricată cu înălţimea proeminenţelor de 10, 20, 40 şi 60 mm. 
Propunerea mărimii membranei de acumulare o va face arhitectul peisagist în funcţie de proiectul grădinii 
de acoperiş.  

Ambalare:  În suluri sau sub formă de plăci. 
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2.3.6.2  Membrana de drenaj Petexdren 

Descrierea produsului: Rogojină geosintetică din fibre de polietilenă. Permeabilitatea înaltă pentru apă se menţine şi 
la solicitarea cu alte straturi de construţie. Culoarea produsului este negru sau alb. 

 Se livrează individual sau ca sandwich în combinaţie cu textilul neţesut pe bază de PE. 

       

Utilizare: Ca strat de drenaj şi separare în construcţiile acoperişurilor plate de exploatare, vegetale, îngreunate cu 
piatră spartă şi a acoperişurilor cu sistem de control şi sanare. 

Aplica ţii:  Fţşiile Petexdren se aşează direct pe stratul hidroizolator una lângă alta, fără rosturi. La Petexdren fără 
textil neţesut, acest textil se aşează rogojina depusă. Deoarece Petexdren are o rezistenţă limitată la 
intemperii, după depunerea acestuia, trebuie realizat cât mai repede stratul următor conform proiectului dat. 

Dimensiuni: 

- Petexdren 400 – grosime 3,0 mm 
- Petexdren 900 – grosime 6,0 mm 
- Petexdren 600 + 300 (compozit) – grosime 7,0 mm 

Ambalare: Înfăşurare pe suluri pe o lăţime de 1500 mm. 

2.3.7 Celelalte 

2.3.7.1 Coardă de etanşare MIRELON 

Profil circular din PE poros în executare cu inflamabilitate redusă, culoare cenuşiu-negru. 

Dimensiuni: Ø 6,8,10,12, - 70 mm 

Valorificare: pentru etanşarea suplimentară a profilelor perimetrale terminale din tablă 
tratată cu plastic, barelor de acoperire şi a dilataţiilor la reconstrucţii 

Avantaje: greutate volumetrică redusă, rezistenţă termică de la -65°C pân ă la +90°C,   
coeficient redus de conductibilitate termică l=0,038W/m.K 

Ambalare:   înfăşurare pe mosor 

 

2.3.7.2 Şipc ă pietri ş 

Bară inoxidabilă perforată sub formă de L, armată prin întărită pe margini prin îndoire. 

Dimensiuni de fabrica ţie: 50 (100) x 30 x 2.500 mm 

Valorificare: pentru asigurarea şi finalizarea straturilor de stabilizare ale mantalelor 
acoperişurilor balastate cu materiale vărsate sau cu pavaj pe garnituri, pe 
perimetrul nivelului acoperişului. 
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2.3.7.3 Suporturi paratr ăsnet 

Elemente de susţinere cu soclu din oţel, plastic sau beton şi cu pivot de prindere al conductorului de paratrăsnet, 
eventual proptea din plastic cu manşetă. 

Dimensiuni de fabrica ţie:  în funcţie de tipul aprobat 
În funcţie de tip - Ø 80 -100 mm înălţime 55 – 100 mm – oţel/ plastic  

- Ø165 (140) mm înălţime 100 (70 mm) – plastic/beton 
- 65 x 105 mm înălţime 135 mm – plastic 

Valorificare:  suporturi ale liniei de paratrăsnet pe acoperişurile plate în suprafaţa 
nivelului de acoperiş şi pe construcţiile perimetrale 

 

 

2.3.7.4 Sistem de siguran ţă contra c ăderii persoanelor SAFEPOINT 

Bridă de siguranţă inoxidabilă cu cabluri, permanent utilizabilă, pentru fixarea temporară a mijloacelor de protecţie 
personale contra căderii de la înălţime sau în adâncime. Variantele de producţie individuale permit montajul în beton 
armat, suport de lemn, traverse de oţel şi tablă trapezoidală. 

Utilizare: Punctul de ancorare este destinat pentru instalarea pe acoperiş 
plat cu înălţimea şi adâncimea de cădere de min. 1,5 m. Punctul 
de ancorare serveşte la mişcarea liberă a lucrătorilor firmelor de 
realizare, eventual a persoanelor care efectuează controlul, 
întreţinerea şi reparaţia acoperişului. Nu se poate utiliza ca ocheţ 
de suspendare pentru transportare. 

Aplica ţii: În betonul armat sau în lemn se perforează un orificiu, care se 
lărgeşte în partea superioară. În orificiu se montează un şurub 
special, pe care se înşurubează ţeava şi pe aceasta în mod 
manual ocheţul de ancorare, care se fixează cu şaibă evantai. În 
orificiile perforate ale traverselor de oţel se fixează ţeava cu 
ajutorul şurubului cu cap hexagonal şi a filetului metric. Pentru 
fixarea în tablă trapezoidală, se utilizează o bază de tablă dublă, 
care se fixează în ondulaţia de sus a tablei trapezoidale cu 
şuruburi inoxidabile. 

Dimensiuni: Diametrul exterior al ţevilor la toate variantele 20 mm, lungimea 
300 – 600 mm. 

Ambalare:   În funcţie de varianta de producţie, parte integrantă a ambalării 

                    este şi materialul de fixare corespunzător. 

Documenta ţia tehnic ă: Fişa tehnică SAFEPOINT, emis de TOPWET s.r.o. 

 

2.3.7.5 Bandă de butilcauciuc 

Bandă adezivă bilaterală butilcauciucată, stabilă la UV, culoare negru. 

Valorificare: îmbinare etanşă la gaz a membranelor hidrofuge, etanşarea detaliilor, 
trecerilor şi racordarea la construcţia perimetrală 

Avantaje: rezistenţă extremă la îmbătrânire şi la întindere, stabilitate dimensională, 
temperatura de prelucrare de la +5 °C pân ă la +40 °C, rezisten ţa termică 
de la -30 °C pân ă la + 80 °C 

Dimensiuni: lăţime 15 mm, lungime pe sul 45 m (şi altele) 

Ambalare: cutie de carton 
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2.3.7.6 Substan ţe hidroizolatoare lichide 

2.3.7.6.1 Triflex ProDetail 

Triflex ProDetail este un sistem de hidroizolaţie pe bază de răşină de polimetilacril cu două componente, armat cu 
garnitură Triflex Speciál Fleece 110g/m². Culoarea de bază RAL 7032 (nisip fluvial), RAL 7035 (cenuşiu deschis) şi 
RAL 7043 (cenuşiu de transport). 

      

Parametri tehnici: 
• agrement tehnic european ETA-06/0269 conform ETAG 005  
• rezistent la condiţiile climaterice 
• rezistent contra creşterii rădăcinilor plantelor 
• rezistent la hidroliză şi la acţionarea permanentă a apei 
• rezistenţă contra extinderii incendiului prin mantaua acoperişului - clasificare Broof (t3) 

Valorificare: Pentru prelucrarea detaliilor ieşite în relief neobişnuite. Adecvat la practic toate tipurile de suporturi în 
combinaţie cu membrana PVC-P FATRAFOL. Se aplică cu pensula sau cu cilindru special de aplicare. 

 Tipurile aprobate de starturi suport: 
• asfalt, bitumen, SBS şi asfalt APP modificat 
• beton, polimerbeton, şapă de nivelare, beton activat, tencuieli 
• oţel, oţel inoxidabil, aluminiu, cupru, zinc plumb 
• sticlă, lemn 
• membrană hidroizolatoare pe bază de PVC-P 
• suprafeţe de plastic (membrane, învelişuri, piese) - PVC-P, PU, PMMA, răşini pe bază de 

epoxid şi poliester, EPDM 

Aplica ţii:   Aplicaţiile pot fi realizate numai de către o firmă instruită în acest sens. 

 Toate suporturile trebuie să fie curate, uscate, fără praf, ulei, grăsimi, straturi necoezive şi alte contaminări. 
Tratarea suportului (de obicei înăsprire, frecare cu şmirghel ş.a.) trebuie să fie realizată conform 
recomandărilor producătorului. 

 de regul ă: adecvată pentru penetraţie + strat dublu cu introducerea de lână armată 

 Hidroizolaţia creată este etanşă la apă după 30 de minute şi circulabilă după 45 de minute. 

 Menţiune: Substanţa de aplicare în sine se pregăteşte prin amestecarea componentei de bază 
cu catalizatorul Triflex Katalysator (100 g catalizatou na 5 kg substanţă). Prelucrabilitatea 
substanţei astfel pregătite este de cca 30 de minute. 

Temperatura de aplicare:  - 5°C pân ă la +40 °C 

Consum:  cca 3 kg / 1 m2 
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Ambalare:   - Triflex ProDetail – conservă 15,0 kg 
 - Triflex Catalysator – pungă de plastic 0,10 kg 
 - Triflex Specialvlies – lână de armare cu lăţimea de lăţimea 20 cm, 52,5 cm, 105 cm; înfăşurare 50 m 
 - Triflex Cryl Primer 222 a 276 – conservă 10 kg 

Epurator:  Triflex Cleaner (conservă 9 l) 

2.3.7.6.2 Triflex ProFibre 

Triflex ProFibre este  este un sistem de hidroizolaţie pe bază de răşină de polimetilacril cu două componente, armat cu 
fibre răspândite. 

Valorificare: Pentru prelucrarea detaliilor ieşite în relief neobişnuite. Adecvat la practic toate tipurile de suporturi în 
combinaţie cu membrana PVC-P FATRAFOL. Se aplică cu pensula sau cu cilindru special de aplicare. 

 Tipurile avizate de suporturi şi tratarea acestora vezi Triflex ProDetail. 

Parametri tehnici:   
• rezistent la condiţiile climaterice 
• rezistent contra creşterii rădăcinilor plantelor 
• rezistent la hidroliză şi la acţionarea permanentă a apei 
• rezistenţă contra extinderii incendiului prin mantaua acoperişului - clasificare Broof (t1) 

Aplica ţii:   Toate suporturile trebuie să fie curate, uscate, fără praf, ulei, grăsimi, straturi necoerente şi alte 
contaminări. Tratarea suportului (de obicei înăsprire, frecare cu şmirghel ş.a.) trebuie să fie realizată 
conform recomandărilor producătorului. 

 Pe suportul ajustat şi tratat cu penetraţie se aplică Triflex ProFibre cu cilindru de lână sau cu pensula, în 
cantitate de min. 3,0 kg/m2. 

 Hidroizolaţia creată este etanşă la apă după 30 de minute şi circulabilă după 45 de minute. 

Temperatura de aplicare:  0°C pân ă la +40 °C 

Consum:  cca 3 kg / 1 m2 

Ambalare:   - Triflex ProFibre – conservă 15,0 kg 
 - Triflex Catalysator – pungă de plastic 0,10 kg 
 - Triflex Cryl Primer 222 şi 276 – conservă 10 kg 

Epurator:  Triflex Cleaner (conservă 9 l) 

2.3.7.7 Material de nivelare pentru acoperi şurile plate Thermoperl 

Material de nivelare pentru acoperişurile plate fabricat din perlit natural învelit cu asfalt. 

Valorificare: Îndreptarea denivelărilor pe acoperişurile plate, mai  ales la 
reconstrucţiile învelitorilor din asfalt, soluţionarea taluzării. 

Aplica ţii: Pentru amestecarea matriţei cu emulsia Perlmix, se varsă pe 
suport şi se aranjează cu şipcă, se compactează (compactare 
cca 30 %).  

Avantaje:  Prelucrabilitate uşoară. 

Parametri tehnici: 

- consum cca 13 l pe 1 m2 şi 10 mm grosime 
- conductibilitate termică: 0,07 W/(m.K) 
- greutate volumetrică 300 kg/m3 

Ambalare: 100l/sac 
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3 PRINCIPII ELEMENTARE DE CONSTRUCŢIE 

3.1 Cerin ţe universale pentru proiectarea acoperi şurilor 

Cerin ţele elementare de alc ătuire a mantalei acoperi şului sunt: 

• rezistenţă mecanică şi stabilitate 
• securitate contra incendiului 
• igienă, protecţia sănătăţii şi a mediului înconjurător 
• protecţie fonică a mediului 
• siguranţă de utilizare 
• economie de energie şi protecţie termică 
• alte cerinţe ale investitorului (aspect, durabilitate, fiabilitate a acoperişului sau a părţilor acestuia ş.a..) 

Acoperişul trebuie proiectat astfel, ca pe toată perioada de viaţă să reziste la solicitarea mecanică şi dinamică, la 
coroziune, la influenţele chimice, biologice, electromagnetice şi atmosferice şi să nu permită trecerea apei sau a 
umidităţii în construcţia acoperişului. Trebuie să îndeplinească cerinţele de izolaţie termică în conformitate cu ČSN 73 
0540-2 şi proprietăţile acustice, stabilite prin calculul de insonoritate a aerului, cu respectarea condiţiilor igienice privind 
poluarea fonică. 

Proiectul acoperişului trebuie să stabilească complet şi clar soluţionarea materială, tehnologică, constructivă şi de 
exploatare a acoperişului. Proiectul construcţiei acoperişului trebuie să îndeplinească valorile de solicitare stabilite de 
normele aferente. 

Mantaua acoperişului trebuie să reziste la toate solicitările date şi presupuse pe întreaga durată de viaţă mai ales 
solicitarea la greutatea proprie, greutatea straturilor de exploatare şi stabilizare, instalaţiilor tehnologice şi de 
exploatare amplasate pe acoperiş, zăpezii, apei şi gheţii inclusiv la efectele mecanice, de aspiraţie şi presiune a 
vântului, la modificările de temperatură şi la exploatarea şi întreţinerea proprie. 

Nici una dintre solicitări nu are voie să producă pierderea funcţiei, deterioarea, reducerea durabilităţii sau fiabilităţii 
acoperişului, sau a unuia dintre straturile ori porţiunile acestuia. 

În decursul executării straturilor hidroizolatoare a mantalelor în sistemul FATRAFOL-S, trebuie luate în considerare 
câteva caracteristici specifice, tipice pentru executarea tuturor învelitorilor de acoperiş cu utilizarea membranelor 
hidroizolatoare din plastic. 

În acest capitol sunt descrise cerinţele de calitate, soluţionările de construcţie şi stabilizare a părţilor individuale ale 
mantalei acoperişului în raport cu valorificarea membranelor hidroizolatoare FATRAFOL în construcţiile: 

- învelişurilor de acoperiş flexibile ancorate mecanic 
- învelişurilor hidroizolatoare lipite 
- învelişurilor hidroizolatoare îngreunate cu piatră spartă sau cu strat de exploatare 
- învelişurilor hidroizolatoare îngreunate cu strat vegetal 
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3.2 Construc ţia suport 

3.2.1 Cerin ţe privind suportul la înveli şurile de acoperi ş noi 

      

Suportul principal, eventual straturile hidroizolatoare de siguranţă, pot fi propuse din scliviseli de ciment sau şape de 
beton, din plăci sau panouri de plafon sau acoperiş din beton, din table de oţel trapezoidale, din scânduri sau plăci din 
materiale pe bază de lemn, beton celular autoclavizat, plastic şi elastomeri, plăci rigide din fibre minerale şi din alte 
materiale. Suprafaţa superioară a suportului trebuie să fie coerentă şi suficient de rigidă (rezistenţa la întindere de  
minim 60 kPa la o comprimare de 10 %). Rigiditatea suportului acoperişurilor de exploatare se deduce de la solicitarea 
de acţionare şi de la construcţia ansamblului de straturi de exploatare. Suporturile trebuie să fie lipsite de impurităţi şi 
denivelări locale. 

Calitatea suporturilor pentru învelişurile hidroizolatoare ancorate mecanic din plastic în raport cu elementele de 
ancorare recomandate, este specificată mai amănunţit în art. 2.3.5 „Elemente de ancorare pentru fixarea hidroizolaţiei 
şi a izolaţiei termice“. 

În conformitate cu ČSN 73 1901, planeitatea suportului nu este definită precis, de aceea trebuie luate în considerare  
cerinţele normelor tehnice ale investitorului, cel mai bine în procesul verbal de predare-preluare a şantierului. Suportul 
poate fi umed, însă fără bălţi de apă, zăpadă sau gheaţă. 

Dacă învelitoarea se va realiza din  membrană FATRAFOL, nici un strat al învelişului de sub această învelitoare, nu 
are voie să conţină gudron sau alte substanţe din care se evaporă dizolvanţi.  

Mijloacele de impregnare ale suporturilor de lemn ale membranelor FATRAFOL nu au voie să conţină uleiuri sau 
dizolvanţi organici volatili. 

Se recomandă ca elementele portante din lemn să fie accesibile pentru control, reparaţie sau reînnoire a protecţiei 
lemnului pe toată perioada de utilizare a construcţiei. 

Protecţia constructivă a lemnului trebuie să asigure în primul rând o asemenea umiditate a elementelor din lemn în 
obiect, la care nu poate interveni activitatea ciupercilor şi insectelor care alterează lemnul. Activitatea insectelor care 
alterează lemnul din categoria central-europeană se opreşte la umiditatea lemnului sub limita de 10 %, iar a ciupercilor 
care alterează lemnul la umiditatea sub limita de 20 %. Excepţie face ciuperca de lemn (Merulius lacrymans Schum.), 
care este activă deja de la umiditatea de 16 %. 
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3.2.2 Cerin ţe privind suportul la sanare 

Cerinţele elementare privind suportul sunt specificate în art. 3.2.1. 

Cu o separare corespunzătoare, suportul stratului hidroizolator nou poate fi învelitoarea din asfalt, tablă, scliviseală, 
poliuretan stropit, învelitoarea veche din cauciucuri şi plastic, stratul de exploatare ş.a. În toate cazurile trebuie 
efectuată verificarea completă a calităţii şi coerenţei stratului suport şi a gradului de uzură. Starea umidităţii şi regimul 
de umiditate al acoperişului, se recomndă a fi analizat prin calcul termico-tehnic. Este absolut necesar a se analiza 
influenţa modificărilor de formă şi volum a materialelor încorporate, a se verifica situaţia taluzării şi funcţionalitatea 
canalizării nivelurilor acoperişului, necesitatea completării elementelor de siguranţă pentru control şi întreţinere a 
acoperişului etc. 

            

Un criteriu foarte important este verificarea eficienţei statice a stratului de ancorare presupus şi stabilirea protocolară a 
forţei de tiraj pentru tipul propus de elemente de ancorare. Forţa de tiraj minimă pe 1 punct de ancorare n-ar trebuie să 
fie mai mică de 1000 N. Dacă forţa de tiraj nu atinge valoarea cerută, acest lucru trebuie luat în considerare în 
propunerea de ancorare (un număr mai mare de elemente de ancorare, combinaţia mai multor moduri de stabilizare a 
învelitorii acoperişului). 

Materialele trebuie să fie amplasate şi combinate în acoperiş astfel, ca acestea să nu se influenţeze negativ la 
contactul reciproc sau prin intermediul curgerii apei. Pentru separarea materialelor se poate utiliza un strat de 
separare. 

Dacă capacitatea portantă a acoperişului şi starea materialelor existente o permit, în decursul lucrărilor de 
reconstrucţie, se recomandă ca majoritatea materialelor existente să rămână pe acoperiş. Materialele demontate ar 
trebui să fie pe cât posibil reciclabile sau cu posibilitatea de depozitare la gropile de gunoi curente. 
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Suprafaţa trebuie să fie suficient de dreaptă, fără adâncituri şi ondulaţii mai mari. Toate denivelările mai mari trebuie 
îndepărtate sau umplute cu material adecvat, de ex. Thermoperl. 

La sanarea acoperişului bituminos cu un singur strat, cu bilanţ nefavorabil de vapori de apă, fără cerinţa de izolare 
termică ulterioară, izolaţia de asfalt trebuie perforată cu minim cinci orificii cu diametrul  de 50 mm pe 1 m2  acoperiş 
(1 % din suprafaţă), pentru a se face posibilă scurgerea vaporilor de apă prin izolaţia de asfalt. La sanarea cu izolaţie 
termică, hidroizolaţia iniţială din asfalt îndeplineşte funcţia de barieră de vapori. Aerisirea umidităţii încorporate se 
soluţionează cu ajutorul coşurilor cu manşetă de asfalt – vezi soluţionarea detaliilor. 

Cerinţele de umiditate privind suportul sunt specificate în Tabelul 10, recomandările sunt valabile şi pentru suporturile 
mantalelor acoperişurilor noi. În cazul în care se constată prin sonde un regim de umiditate nefavorabil al acoperişului, 
este necesară realizarea unor măsuri de reducere a umidităţii în funcţie de starea stratului suport. 

Tabelul 10: Umidit ăţi maxime recomandate ale materialelor încorporate î n construc ţia acoperi şurilor 

Material 
Volumulde 
greutate 
maxim al 

umidităţii [%] 
Beton activat cu greutatea volumetrică de 450 până la 700 kg.m-3 35 
Beton activat cu greutatea volumetrică sub 450 kg.m-3 40 
Materiale plastice expandate (EPS, PU, PE, PVC materiale fenolice) cu greutatea vol. până la 40 
kg.m-3 

25 

Materiale plastice expandate (EPS, PU, PE, PVC materiale fenolice) cu greutatea vol. mai mare de 
40 kg.m-3 

20 

Materiale plastice expandate speciale (XPS, PU stropite pe suprafaţa exterioară a acoperişurilor cu 
greutatea vol. de până la 40 kg.m-3 

10 

Materiale plastice expandate speciale (XPS, PU stropite pe suprafaţa exterioară a acoperişurilor cu 
greutatea vol. mai mare de 40 kg.m-3 

8 

Rogojini şi produse din fibre minerale şi de sticlă cu greutatea volumetrică de până la 110 kg.m-3 10 
Sticlă expandată  5 
Plăci fibroase cimentate 15 
Lemn (cherestea) 16 
Balast 4 
Pietriş fracţiune 7-30 mm 2 
Cheramzit 8 
Scorie expandată 7 
Nisip de piatră ponce 7 
Agloporit 8 
Zgură 15 
Perlitbeton cu greutatea volumetrică de 400 până la 700 kg.m-3 35 

3.3 Stratul hidrofug 

Straturile hidrofuge se propun pentru mantalele acoperişurilor cu scopul de a limita curgerea de difuziune a vaporilor 
de apă din cavitatea mantalei acoperişului şi deci împiedicarea condensaţiei vaporilor de apă cu toate consecinţele 
negative legate de acest aspect. 
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Stratul hidrofug se propune din materiale cu rezistenţă mare la difuziune. Se recomandă utilizarea materialelor, care se 
pot îmbina omogen; de asemenea şi racordarea la toate construcţiile de trecere sau terminale, trebuie realizată etanş. 

Funcţia stratului hidrofug al mantalei acoperişului, poate fi îndeplinită şi de învelitoarea de asfalt intactă prevăzută 
ulterior cu izolaţie termică. 

Stratul hidrofug format din bariera de vapori îmbinată cu etanşeitate la gaz se amplasează sub stratul de izolaţie 
termică orientat către suprafaţa din interior a construcţiei acoperişului, iar dacă în alcătuirea învelişului acoperişului 
este folosit pentru taluzare beton celular autoclavizat, se amplasează pe acesta. Permeabilitatea la vaporii de apă în 
orientare către suprafaţa învelişului de acoperiş, trebuie să se mărească treptat, pentru a nu se produce aerisirea 
treptată a vaporilor de apă, care ajung în spatele stratului hidrofug. 

Amplasarea stratului hidrofug sub stratul monolit de taluzare sau stratul de izolaţie termică nu este adecvată, dacă 
acest strat nu are posibilitatea de aerisire a umidităţii încorporate de sus. 

Sub stratul hidrofug din membrane de tip uşor, se recomandă instalarea pe stratul suport monolitic ori prefabricat, sau 
de taluzare din materiale silicate, un strat  de protecţie şi de separare din textil adecvat. 

Dimensionarea stratului hidrofug se realizează  prin calculul umidităţii. În cazul utilizării membranelor cu difuziune 
deschisă FATRAFOL şi presupunând că mantaua de acoperiş nu conţine învelitori vechi sub învelişul hidroizolator din 
fâşii de asfalt sau alte straturi cu difuziune închise, în marea majoritate a cazurilor, este convenabilă utilizarea 
membranei hidrofuge cu lungimea de difuziune de 50 m. 

La utilizarea stratului de izolaţie termică din sticlă expandată, stratul hidrofug nu trebuie instalat deloc, absenţa acestuia 
însă trebuie verificată prin calcultermico-tehnic, prin bilanţul vaporilor de apă din construcţia acoperişului şi prin 
alinierea adecvată a straturilor mantalei acoperişului, constatând coeficientul trecerii de căldură şi a rezistenţei de 
difuziune. 

Pe întreaga suprafaţă a stratului, îmbinările trebuie să fie deplin funcţionale pe întreaga perioadă a duratei de viaţă, 
sau trebuie luată în calcul neetanşeitatea acestora. 

Pentru funcţionarea stratului hidrofug, este absolut necesară continuitatea acestuia pe întreaga suprafaţă a 
acoperişului. La un raport de 0,1% eventuală neetanşeitate a suprafeţei stratului hidrofug, se reduce valoarea 
rezistenţei de difuziune la cca 30 % din valoarea iniţială, iar caz de neetanşeitate de 1 % din suprafaţa stratului 
hidrofug, bariera de vapori este cu totul neeficientă! 

Nu se ia în considerare perforarea produsă de elementele de ancorare. Valoarea reală a perforaţiei la membranele PE 
este neglijabilă din motivul umplerii orificiului cu pivotul elementului de ancorare. La barierele de vapori din asfalt, 
această valoarea este şi mai favorabilă. 

Stratul hidrofug poate îndeplini în acelaşi timp şi funcţia de etanşeitate la aer sau de strat hidroizolator de siguranţă. În 
cazul în care stratul hidrofug îndeplineşte în acelaşi timp şi funcţia de strat hidroizolator de siguranţă, trebuie să fie 
canalizat. Se recomandă racordarea elementelor de drenare la o canalizare independentă, aşa zisa „conductă uscată“ 
sau racordarea independentă cu clapetă regresivă la conducta comună de evacuare a sistemului  stratului principal de 
hidroizolaţie. 

3.4 Izola ţia termic ă 

Izolţia termică trebuie să corespundă cerinţelor privind acoperişurile plate, trebuie să fie rezistentă la temperatură, 
stabilă dimensional, să nu fie supusă la modificări de volum sau formă, din materiale cu capacitate redusă de 
receptare a apei şi umidităţii, rezistentă la alterarea biologică. 

Matrialele de izolaţie termică trebuie să reziste la solicitările la care vor fi expuse în alcătuirea acoperişului. 

Straturile de izolaţie termică din piese se propun ca fiind continue. Dacă se presupune apariţia interstiţiilor între plăcile 
izolaţiei termice ca urmare a flexiunii sau modificărilor dimensionale ori de formă a suportului sau a plăcilor de izolaţie 
termică, se recomandă propunerea plăcilor cu semicanelură. Materialele placă trebuie depuse pe încheieturi. 

Dacă se propune un strat de izolaţie termică din mai multe plăci suprapuse, rosturile dintre plăcile de deasupra nu 
trebuie să se suprapună cu rosturile plăcilor dedesubt. 

Straturile de izolaţie termică la acoperişurile inversive trebuie să fie din material rezistent la influenţa apei, la care 
producătorul declară proprietăţile necesare pentru solicitarea presupusă cu apă. Materiale adecvate sunt cele cu 
absorbtivitate redusă. 

Pentru a se asigura rigiditatea suficientă a suportului, necesară printre altele şi pentru alte realizări de îmbinări a 
membranelor hidroizolatoare, plăcile termice trebuie să îndeplinească următorii parametri: 
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• rezistenţa la presiune la o comprimare de 10 % conform EN 826 ≥ 0,06 N/mm2 (60 kPa). Această cerinţă se 
referă ori la materialele omogene sau la stratul superior din produse compozite sau cu mai multe straturi. 

• comportamentul la solicitarea concentrată conform EN 12430 ≥ 500 N la deformaţia de 5 mm 

3.5 Stratul de protec ţie şi separare 

Straturile de protecţie şi de separare se propun pentru a se asigura protecţia mecanice a învelişului hidroizolaţor 
separarea acestuia de alte straturi, la care există riscul că, în contact direct, se vor influenţa reciproc în mod negativ. 

Învelişurile din membranele hidroizolatoare FATRAFOL fără textil neţesut integrat, se separă de toate tipurile de suport 
pe toată suprafaţa, cu textil neţesut cu greutatea de suprafaţă minimă de 300 g/m2. 

Excepţie fac următoarele construcţii suport, unde trebuie utilizat alt strat de separare sau unde acesta nu este necesar 
deloc:  

- suporturile de lemn din dulapi şi scânduri se separă cu textil neţesut cu  greutatea de suprafaţă minimă 
de 500 g/m2 

- suporturile din PS expandat sau extrudat se separă cu lână de sticlă cu greutatea de suprafaţă minimă 
de 120g/m², dacă membrana PVC-P formează stratul superior neacoperit al înveliţului acoperişului *) 

- suporturile din PS expandat sau extrudat se separă cu lână de sticlă cu greutatea de suprafaţă minimă 
de 200 g/m², dacă stratul hidroizolator din membrană PVC-P este protejat de alte straturi. Însă şi în 
acest caz se poate utiliza lână de sticlă cu greutatea de suprafaţă minimă de 120 g/m2 *) 

- suporturile din plăci de izolaţie termică din fibre minerale şi din poliuretan expandat sau PIR, nu trebuie 
separate cu strat de protecţie şi separare, membrana se aplică direct pe izolaţia termică 

*) la membranele TPO, separarea nu este necesară 

3.6 Stratul hidroizolator principal 

Stratul hidroizolator principal este o construcţie cu etanşeitate la apă, care în situaţia propusă a clădirii, împiedică 
pătrunderea apei atmosferice, de exploatare sau tehnologice în acoperiş sau în spaţiul de sub acesta. Este vorba de o 
construcţie sau o parte a acesteia cu funcţie hidroizolatoare dominantă în învelişul acoperişului. 

           

Amplasarea acestui strat este dată de cerinţele de exploatare ale construcţiei acoperişului, la alcătuirea inversivă se 
recomandă propunerea straturilor demontabile deasupra acestuia, care să permită reparaţia, întreţinerea sau 
înlocuirea. 

Stratul hidroizolator principal se propune în funcţie de solicitarea hidrofizică, procesul tehnologic de executare şi 
accesibilitatea de raparaţie. Se recomandă a se lua în considerare cerinţa de fiabilitate, durabilitate şi fezabilitate. 
Elementele de ancorare pentru stratul hidroizolator se aleg în funcţie de asigurarea capacităţii de încărcare solicitate 
pe toată perioada de viaţă a acoperişului. 

Stratul hidroizolator principal al sistemului FATRAFOL-S este adecvat şi pentru înclinaţii nule. Cu toate că apa 
stagnantă pe învelitoare din membranele hidroizolatoare FATRAFOL nu are influenţă negativă asupra parametrilor 
tehnici ai produsului şi asupra duratei de viaţă a învelişului hidroizolator, din motive de construcţie se recomandă 
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asigurarea taluzării învelitorii. Taluzarea recomandată depinde de modul de utilizare al construcţiei acoperişului (vezi 
ČSN 73 1901). 

Stratul hidroizolator principal al sistemului FATRAFOL-S este format de obicei dintr-un strat din membrană de acoperiş 
de tip definit. 

3.6.1 Stabilirea tipului corespunz ător de membran ă pentru stratul hidroizolator principal 

Fatra,a.s., Napajedla, în calitate de producător al membranelor pe bază de PVC-P şi TPO, livrează în sistemul 
FATRAFOL-S, în total 5 tipuri PVC-P şi 3 tipuri de membrane hiroizolatoare TPO. Convenabilitatea utilizării acestora 
ca strat hidroizolator principal în învelişurile acoperişurilor este dată de specificaţia tehnică a acestora. Alegerea tipului 
de membrană celui mai adecvat pentru scopul dat este specificat în   

Tabelul 11, valorificările menţionate sunt recomandate. În practică este posibil şi chiar convenabil, ca unele tipuri de 
membrană să fie combinate, în funcţie de caracteristicele tehnice şi utile ale acestora. 

Membrana hidroizolatoare pentru învelitoarea superioară trebuie să reziste la radiaţii UV, membranele cu rezistenţă 
limitată la radiaţia UV, trebuie îcorporate astfel, ca pe întreaga perioadă de viaţă, să nu fie expuse la radiaţia solară 
directă şi nici reflectată. Protecţia contra radiaţiei UV trebuie soluţionată şi în decursul construcţiei, materialele cu 
rezistenţă limitată la intemperii trebuie încorporate în construcţie în termenii stabiliţi de producător. 

Securitatea contra incendiului acoperişurilor se propune în funcţie de faptul dacă este vorba de o construcţie portantă 
sau nu a acoperişului. Construcţia portantă trebuie să prezinte rezistenţa solicitată la incendiu pentru tipul concret de 
piesă de construcţie (DP1, DP2 sau DP3). La construcţiile care nu sunt portatnte, rezistenţa la incendiu nu este 
stabilită şi se procedează conform altor articole. 

Alcătuirea mantalei acoperişului în spaţiu cu pericol de incendiu trebuie să corespundă clasei de comportament a 
acoperişurilor expuse la influenţa incendiului exterior BROOF(t3), iar în spaţiul cu securitate de incendiu, clasei BROOF(t1).  

                    

Unul dintre factorii multipli, care pot influenţa alegerea tipului adecvat de membrană, este temperatura de suprafaţă. 
Aceasta depinde de culoarea şi structura suprafeţei membranei şi de conductibilitatea termică a stratului suport. 
Membrana de culoare închisă contribuie la majorarea temperaturii de suprafaţă a învelişului, care poate atinge chiar 85 
°C, ceea ce trebuie luat în considerare la propuner ea tipului adecvat de material de izolaţie termică. Membranele cu 
nuanţe deschise de culoare, reflectă radiaţia solară şi se utilizează de exemplu pentru unele tipuri de panouri 
fotovoltaice. 

Pe acoperişurile plate, dar şi în ansamblele de protecţie şi exploatare ale acoperişurilor, pe timp de ploaie sau dezgheţ, 
se formează un strat de apă care acţionează cu presiune hidrostatică. Grosimea corespunzătoare a membranei pentru 
această solicitare este de min. 1,5 mm (recomandare ČSN P 73 0606). 

Un alt criteriu de stabilire a tipului de membrană hidroizolatoare este solicitarea presupusă la coroziune şi influenţarea 
reciprocă a materialelor. Solicitarea corozivă a acoperişului este produsă mai ales de influenţele chimice, de 
temperatură, biologice, electromagnetice sau atmosferice,  de mediul din apropierea clădirii şi de asemenea de 
exploatare şi de mediul din clădire. În măsură mai mare, această solicitare acţionează în locurile, unde se formează 
bălţi de apă pe învelitoare. În unele cazuri, stratul coerent de apă poate influenţa pozitiv durata de viaţă a învelitorii, 
datorită capacităţii de absorpţie a radiaţei termice şi de reflexie a radiaţiei UV. Din motive practice se dă prioritate 
devierii apei de pe învelişul acoperişului. 

Un exemplu tipic de influenţare reciprocă a materialelor este contactul direct al polistirenului expandat cu membrana 
PVC-P. Separarea insuficientă poate contribui în mod considerabil la reducerea duratei de viaţă a ambelor materiale. 

Tabelul 11: Posibilitatea de valorificare a membranelor hidroizolatoare de acoperiş FATRAFOL 
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 + +   utilizare principală + utilizare adecvată – utilizare neadecvată  

*) adectivitatea utilizării pentru aplicaţii concrete se recomandă a se consulta cu producătorul 

3.6.2 Stabilizarea înveli şului hidroizolator 

3.6.2.1 Asigurarea învelitorii împotriva efectelor for ţelor interioare 

O proprietate caracteristică a tuturor membranelor din PVC muiat şi TPO sunt modificările dimensionale ale acestora 
care se manifestă dependent de temperatura şi timpul de expoziţie. Cauzele acestui fenomen constă în tehnologia de 
fabricaţie ca atare, extensibilitatea la temperatură şi la modificările structurale îndelungate ale materialului membranei. 

Modificările dimensionale ale membranei au loc pe toată perioada de viaţă a acestora, cele mai mari modificări (mai 
ales contractarea) au loc deja după desfăşurarea de pe sulul strâns înfăşurat şi la prima încălzire a membranei expuse 
liber la radiaţia solară sau la altă sursă de temperatură. Din motivele enumerate, se recomandă a se lăsa sulurile 
membranelor desfăşurate o anumită perioadă pe suprafaţa acoperişului, fără îmbinare şi ancorare. Pe timp călduros 
ajung câteva minute, altfel aproximativ 1/2 de oră. 

Contra altor acţionări a forţelor interioare, învelitoarea trebuie ancorată în modul prescris, perimetral sau la talpa care 
delimitează construcţia, în stratul suport. La fel este neceasră şi ancorarea membranei în dolie, la prelucrarea 
jgheaburilor între acoperişuri şi în spatele aticelor, pe perimetrul construcţiilor care ies în relief, în jurul tuturor trecerilor 
prin mantaua acoperişului şi de asemenea în locurile, unde contractarea membranei ar avea influenţă negativă asupra 
funcţionalităţii şi stabilităţii învelitorii (apariţia „trambulinelor“). Această ancorare trebuie efectuată şi în cazul balastării 
ulterioare a învelitorii cu strat de stabilizare, de protecţie ori de exploatare sau cu ansamblu vegetal. În acest caz, 
membrana este aşezată pe suprafaţă în mod liber între straturile de protecţie, care acţionează la deplasarea 
membranei ca straturi de alunecare, numai cu rezistenţă minimă faţă de acţionarea forţelor interioare ale membranei. 
La acoperişurile cu dispoziţie clasică a starturilor cu membrană hidroizolatoare ancorată mecanic, contractarea 
ulterioară a membranei are consecinţe favorabile asupra planeităţii suprafeţei exterioare a acoperişului şi anume la 
eliminarea ondulaţiei mebranei, care de obicei nu poate fi eliminată în totalitate în decursul depunerii stratului 
hidroizolator. 

Din punct de vedere static, la modificările dimensionale este vorba de consecinţa forţelor care acţionează înăuntrul 
membranei pe suprafaţa desfăşurării acesteia în toate direcţiile, însă cu intensitate diferită. Mărimea tensiunii apărute 
în orice punct al învelitorii depinde de dimensiunile şi de forma suprafeţei de izolare şi de asemenea de dispunerea 

Membran ă neprotejat ă, expus ă liber la 
intemperii 

Membran ă protejat ă cu strat 
de balastare sau util 

Ancorat ă mecanic 
Tipul sistemului de 
acoperi ş / felul 
membranei 
hidroizolatoare 

În spaţiu cu 
pericol de 
incendiu 

În afara 
spaţiului cu 
pericol de 
incendiu 

Lipit ă  
Balastat ă cu 
piatr ă spart ă, 

pavaj 

Cu 
ansamblu 

vegetal 

Valorificare principal ă 
recomandat ă a membranei 

FATRAFOL 807 – + + + – – 
Renovarea acoperişurilor din 
asfalt 

FATRAFOL 807 AA + + + + – – 
Renovarea acoperişurilor din 
asfalt  în spaţiu cu pericol de 
incendiu 

FATRAFOL 807/V – – + + – – Sisteme lipite 

FATRAFOL 810 
FATRAFOL 810/V + + + – + *) + *) 

Acoperişuri standard cu 
învelitoare ancorată mecanic 

FATRAFOL 810 AA 

FATRAFOL 810/V AA 
+ + + – – – 

Secţiuni ale acoperişului cu 
pericol de incendiu 

FATRAFOL 814 – + + – – – 
Straturi superioare circulabile 
la balcoane şi terase 

FATRAFOL 818/V – – – + + + Acoperişuri vegetale 

FATRAFOL 818/V-UV – – – + + + 
Acoperişuri cu strat de 
balastare şi exploatare 

EKOPLAN 819 – + – – – 
Învelişuri hidroizolatoare 
temporare 

FATRAFOL P 916 – + + – – – 
Acoperişuri cu învelitoare 
ancorată mecanic 

FATRAFOL P 918 – + – + + + + 
Acoperişuri cu strat de 
balastare şi acoperişuri verzi 

FATRAFOL P 918/SG-PV – + + – + + Acoperişuri fotovoltaice 
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punctelor fixe (elemente de ancorare, construcţii ieşite în relief, treceri, scurgeri ş.a.). Elementele de ancorare în 
construcţia mantalei acoperişului ar trebuie pe cât posibil solicitate într-un mod, care garantează un transfer mai bun al 
forţelor acţionante, şi anume asupra întinderii, nu asupra îndoirii. Pe îndoire, elementele de ancorare nu sunt 
dimensionate. 

Îndeplinirea tuturor cerinţelor descrise, se atinge pe acoperiş prin utilizarea elementelor de prindere liniare din tablă 
tratată cu plastic, care pot fi îmbinate cu membrana prin sudură omogenă. Formele principale ale elementelor de 
prindere din tablă tratată cu plastic sunt menţionate în Tabelul 9. Numărul de ancore pe 1 m lungime de element de 
prindere, este stabilit la un număr minim de 4 buc. În funcţie de felul stratului suport, poate fi vorba de nituri de 
distanţare, dibluri, şuruburi pentru lemn, şuruburi, cuie ş.a. Distanţa reciprocă dintre două elemente de ancorare vecine 
nu are voie să fie mai mică de 150 mm. Ancorarea în capse, în două linii, aşa zisul „zigzag“, este prescris la utilizarea 
elementelor de prindere pe o lăţime de desfăşurare mai mare. Ancorarea elementelor de prindere perimetrale nu se 
include în numărul total propus de ancore pentru stabilizarea învelitorii contra acţionării forţelor exterioare. 

La montarea elementelor de prindere liniare, trebuie să se permită dilatarea în lungime a acestora. Lungimea maximă 
a secţiunii de dilatare în conformitate cu ČSN 73 3610, este de 6 m. Utilizarea îmbinărilor clasice de tinichigerie şi 
ajustărilor de dilatare, este exclusă în cazul utilizării tablei tratate cu plastic. 

Toate tipurile de mebrane PVC-P destinate pentru ancorarea mecanică şi membranele FATRAFOL P 916, trebuie să 
fie stabilizate contra influenţelor forţelor interioare şi în suprafaţa mantalei acoperişului şi anume cu min. 2 buc 
elemente de ancorare pe 1 m², în afară de ancorarea liniară. 

 

 

 

 

 

 
            detaliu atic de tabl ă 

                                     

3.6.2.2 Asigurarea învelitorii împotriva efectelor for ţelor exterioare 

Cea mai importantă forţă exterioară care acţionează asupra fiecărei învelitori de acoperiş, este presiunea negativă 
(aspiraţia) a vântului. Aceată forţă depinde de amplasarea clădirii – (orografie, înălţimea construcţiilor învecinate, 
densitatea de dispunere a construcţiilor terestre şi a piedicilor), categoria terenului, înălţimea de referinţă a acoperişului 
deasupra terenului, forma şi înclinarea acestuia, viteza de referinţă a vântului şi de alţi factori, când în diferite locuri ale 
acoperişului, sunt solicitări diferite. De aceea, pentru eliminarea influenţelor nefavorabile ale aspiraţiei vântului, trebuie 
ca învelitoarea să fie asigurată cu un strat de stabilizare sau exploatare, ansamblu cultivat de acoperiş vegetal, prin 
ancorare mecanică în suport rigid, suficient de coerent şi material, prin lipire sau cu sistem de ancorare cu vid. 
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Prezentarea modului de asigurare a mantalei acoperişului împotriva influenţelor nefavorabile a presiunii negative a 
vântului asupra mantalei acoperişului, este limitat mai ales de tipul de construcţie al acoperişului şi de baza materială a 
construcţiei stratului suport. Stabilirea solicitarii la vânt în secţiunile individuale ale acoperişului se poate asigura prin 
calcul static şi prin analizarea propunerii modului de ancorare, iar în baza acestuia, se poate prelucra un plan de 
ancorare autorizat de static. Modul de calcul este stabilit de ČSN EN 1991-1-4 Solicitarea construcţiilor – Secţiunea 1-
4: Solicitare generală – Solicitare la vânt. Valorilor calculate trebuie să corespundă modului de stabilizare proiectat al 
învelitorii. 

 

 

 

 

 

 
vânt                                                      e este valoarea mai mic ă b sau 2h 

                                                             b este dimensiunea transversal ă pe direc ţia vântului                   

 

                  Ilustra ţia 3: Împ ărţirea suprafe ţei acoperi şului în sec ţiuni cu solicitare diferit ă la vânt 
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Stabilirea secţiunilor de vânt pentru acoperişurile plate conform ČSN EN 1991-1-4 reprezintă împărţirea suprafeţei 
acoperişului în 4 secţiuni principale – vezi                   Ilustraţia 3. Acoperişurile plate sunt definite de înclinarea α la 
intervalul de |-5° ≤ α ≤ +5°|. Pentru celelalte forme de acoperi ş (cu un versant, cu două versante, în formă de cort, 
eventual acoperişuri în boltă şi cupolă, trebuie stabilite secţiunile de vânt conform normei menţionate. 

3.6.2.2.1 Procedură simplificată de dimensionare a măsurilor de stabilizare 

La construcţiile terestre cu acoperiş plat cu înălţimea de referinţă a nivelului acoperişului deasupra terenului din jur de 
până la 30 m, se poate utiliza următoarea procedură simplificată de dimensionare a măsurilor de stabilizare necesare 
(stabilit pentru altitudinea de 700 m, teren deschis, clădire neprotejată, construcţie amplasată independent): 

1) Suprafaţa de referinţă a acoperişului se împarte în trei secţiuni cu solicitare la vânt diferită: 

a) sec ţiunea marginal ă delimitată de cordonul perimetral al acoperişului (fără secţiunea colţurilor), a cărui 
lăţime este de 1/10 a dimensiunii mai mici (lungimea părţii proiecţiei orizontale a clădirii transversal pe 
direcţia vântului sau 2x înălţimea clădirii) 

b) sec ţiunea col ţurilor  delimitată de cordonul perimetral conform a) în lungimea 1/4 a dimensiunii mai mici 
(lungimea părţii proiecţiei orizontale a clădirii transversal pe direcţia vântului sau 2x înălţimea clădirii) de la 
colţul obiectului 

c) sec ţiunea din mijloc  a acoperişului în afara cordoanele perimetrale 

Modul de împărţire a suprafeţei acoperişului în secţiuni individuale este prezentat în Ilustraţie 4 şi calculul 
dimensiunilor Tabelul 12.  

Tabelul 12: Stabilirea dimensiunilor sec ţiunilor marginale şi a sec ţiunii col ţurilor 

Dimensiunile secţiunilor marginale şi secţiunilor 
colţurilor a < 2·h a > 2·h b < 2·h b > 2·h 

sa – lăţimea cordonului perimetral pe partea mai 
scurtă a clădirii 

a/10 h/5 - - 

sb – lăţimea cordonului perimetral pe partea mai 
lungă a clădirii 

- - b/10 h/5 

da – lungimea secţiunii colţurilor pe partea mai scurtă 
a clădirii 

a/4 h/2 - - 

db – lungimea secţiunii colţurilor pe partea mai lungă 
a clădirii 

- - b/4 h/2 

a – dimesiunea mai scurtă a proiecţiei orizontale a clădirii 
b – dimesiunea mai lungă a proiecţiei orizontale a clădirii 
h – înălţimea clădirii (dacă clădirea stă pe pantă, se ia în considerare de la talpa pantei) 
 

 

b 

db db 

sa 

d a
 

d a
 

a 

s b
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Ilustra ţie 4: Împ ărţirea acoperi şului plat în sec ţiuni în func ţie de solicitarea la vânt 

Tabelul 13 arată presiunea negativă maximă posibilă a vântului în funcţie de înălţimea acoperişului deasupra 
terenului, care trebuie eliminată în fiecare secţiune prin măsuri de stabilizare adecvate. 

Tabelul 13: Valori orientative ale presiunii negati ve (aspira ţiei) vântului asupra învelitorii 
Înălţimea acoperişului 

deasupra terenului 
Presiunea vântului asupra secţiunii acoperişului [N.m-2] 

 [m] secţiunea din mijloc secţiunea marginală secţiunea colţurilor 
max. 10 -440 -1 100 -1 650 
max. 20 -530 -1 320 -1 980 
max. 30 -590 -1 460 -2 190 

2) Pentru eliminarea presiunilor constatate ale vântului şi pentru modul de stabilizare selectat al învelitorii, sunt stabilite 
valori orinetative ale măsurilor de stabilizare în fiecare dintre secţiunile acoperişului de referinţă - vezi Tabelul 14 
(descrierea şi factorii de limitare vezi capitolele 3.6.2.2.2 şi 3.6.2.2.3. 

Tabelul 14: Dimensionare simplificat ă a măsurilor de stabilizare la acoperi ş cu în ălţimea de pân ă la 30 
m 

Dimensionare pentru secţiunea suprafeţei acoperişului 
Înălţimea suprafeţei 

acoperişului 
deasupra terenului 

din jur 
suprafaţa din mijloc cordonul marginal secţiunea colţurilor 

Stabilizarea învelitorii prin ancoprare mecanică *) 

max. 10 m 2 ks.m-2  **) 5 ks.m-2 7 ks.m-2 

max. 20 m 2 ks.m-2  **) 5 ks.m-2 8 ks.m-2 
max. 30 m 2 ks.m-2 **) 6 ks.m-2 9 ks.m-2 

Stabilizarea învelitorii cu strat de balastare 

max. 10 m 66 kg.m-2 165 kg.m-2 248 kg.m-2 

max. 20 m 80 kg.m-2 198 kg.m-2 297 kg.m-2 

max. 30 m 89 kg.m-2 219 kg.m-2 329 kg.m-2 

Stabilizarea învelitorii prin lipire (numai FATRAFOL 807 şi 807/V) ***) 

0 - 30 m 200 g.m-2 400 g.m-2 600 g.m-2 

*) Numărul de ancore la ancorarea mecanică este valabil în cazul, în care a fost stabilită forţa de tiraj minimă, mai mare de 1000 N pe 
un element de ancorare, ceea ce corespunde solicitării dinamice a elementului de ancorare cu forţa de 400 N. 

**) La utilizarea membranei cu lăţimea de 1300 mm, distanţa axială max.a elementelor de ancorare în linie, este d 417 mm, la utilzarea 
membranei cu lăţimea 2000 (2050) mm, această distanţă este de  263 mm (256) mm.  

***) 
Valorile indicate sunt valabile pentru PU adeziv PUK. Cantitatea de adeziv pe secţiuni o stabileşte producătorul în fişa tehnică a 
produsului. 

3.6.2.2.2 Stabilizarea învelitorii prin ancorare mecanică 

Dacă tipul de construcţie al acoperişului, dispoziţia şi calitatea alcătuirii mantalei acoperişului la învelitoarea fără 
straturi de stabilizare (vezi capitolul 3.6.2.2.3) nu elimină asigurarea acesteia împotriva forţelor exterioare prin ancorare 
mecanică, atunci în sistemul FATRAFOL-S, acest mod de stabilizare trebuie considerat ca primordial!! 

Pentru necesităţile pregătirii materiale şi de montaj a ficărei operaţii, este absolut necesar să aveţi la dispoziţie la timp, 
materialul de fond profesional, calificat, verificat şi garantat cu privire la starea şi amplasamentul stratului de ancorare 
presupus. La construcţiile noi, aceste fond îl formează datele specificate din documentaţia proiectului sau în datele 
complementare din raportul tehnic. Cu toate acestea se recomandă verificarea la timp a acestor date, înainte de 
începerea montajului direct pe şantier. 

La sanarea stratului hidroizolator al acoperişului unui obiect existent, este absolut necesară procurarea de date 
veridice privind stratul de ancorare prin sondaje efectuate în decursul probelor de tiraj. Pentru asigurarea datelor 
veridice, recomandăm a se efectua  pe fiecare parte independentă a acoperişului, cel puţin trei sonde până la 
adâncimea stratului portant al mantalei acoperişului, a se analiza în mod calificat rezistenţa şi umiditatea tuturor 
straturilor, a se constata valoarea forţei de tiraj cu ajutorul indicatorului de tiraj al elementelor de ancorare propuse în 
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stratul de ancorare! Această forţă de tiraj, constatată ca fiind cea minimă dintre cele 3 măsurări în partea dată a 
acoperişului, trebuie să fie de cel puţin 1000 N pe un loc de ancorare. În caz contrar, în stratul suport dat nu se poate 
ancora doar mecanic, ci va fi necesară utilizarea unui alt mod de stabilizare sau combinaţia acestora. 

Ancorarea mecanică a învelitorii se realizează cu ajutorul elementelor de ancorare recomandate în funcţie de tipul 
stratului suport (vezi articolul 2.3.5). Elementele de ancorare trebuie să fie dispuse în secţiunea dată a acoperişului cât 
mai regulat astfel, ca membrana şi stratul suport să fie solicitate cât mai unifrorm. De regulă, elementele de ancorare 
se dipsun pe acoperiş în linii drepte, la marginile fâşiilor membranei sau în funcţie de necesitate pe suprafaţa acestora, 
aşa zisele rânduri incluse. Numărul elementelor de ancorare pe 1 m2 de suprafaţă de învelitoare se stabileşte prin 
calcul, în mod excepţional, la acoperişurile cu înălţimea de până la 30 m se pot utiliza valorile orientative, aşa cum se 
specifică în Tabelul 14. Numărul minim de ancore în secţiunea din mijloc trebuie să fie de 2 buc/m2 şi în cazul în care 
calculul static (planul de ancorare) va stabili un număr mai mic de ancore. Un exemplu al modului propus de ancorare 
cu împărţirea acoperişului în secţiuni individuale este arătat în Ilustraţie 5.   

În cazul stabilizării concomitente atât a stratului hidroizolator cât şi a celui de izolaţie termică a acoperişurilor cu 
dispunere clasică a straturilor, la determinarea dispunerii ancorelor, trebuie luate în considerare şi dimensiunile 
pieselor de izolaţie termică utilizate. În secţiunile din mijloc ale acoperişului, unde densitatea ancorelor este de obicei 
mai mică, izolaţia termică uneori trebuie ancorată separat. Numărul de locuri de ancorare recomandat pentru 
ancorarea separată a izolaţiei termice este de 2 buc/m². Ancorele destinate pentru stabilizarea straturilor de izolaţie 
termică nu se includ în numărul de ancore eficiente din punct de vedere static. 

        

La ancorarea stratului hidroizolator în suport de lemn, se recomandă amplasarea rândurilor de ancore în elementele 
portante (de ex. căpriori). În funcţie de solicitarea dinamică, nu se admite la ancorare utilizarea cuielor, ancorarea 
trebuie realizată cu şuruburi în lemn dimensionate în mod adecvat şi cu tratare anticorozivă suficientă, min. 12 cicluri 
Kesternich. Producătorii tehnicii de ancorare stabilesc de obicei, pentru elementele de ancorare individuale, modul de 
montaj (grosimea min. a stratului de ancorare, lungimea min. a elementului, dimensiunea agabaritică a feţei inferioare 
ş.a.) La piesele cu suprafaţă mare din material de lemn, filetul elementului de ancorare trebuie să treacă cu 10-20 mm, 
faţa interioară a stratului de ancorare. Orientarea rândurilor de ancorare faţă de direcţia de aşezare a rândurilor de 
scânduri a peretelui, trebuie să fie transversală sau oblică. Scândurile în parte se pot solicita numai cu o asemenea 
forţă totală, care să nu depăşească capacitatea de încărcare a scândurii de ancorare în construcţia portantă. 

La ancorarea tablelor trapezoidale, elementele de ancorare trebuie să fie amplasate în mod exclusiv în ondulaţia 
superioară şi la distanţă nu mai mică de 150 mm. Filetul elementului de ancorare trebuie să treacă de faţa interioară a 
tablei cu 10 până la 20 mm. Orientarea rândurilor de ancorare trebuie să fie transversală sau oblică pe direcţia 
ondulaţiilor tablei trapezoidale. 

Pentru ancorarea concentrată a membranei, trebuie utilizate elemente de ancorare cu şaibe circulare sau ovale cu 
diametrul de minim 40 mm. Fiecare şaibă trebuie să apese rigid membrana hidroizolatoare pe stratul suport cu 
întreaga suprafaţa, distanţa minimă a marginii membranei şi şaibei trebuie să fie de 10 mm. La ancorarea stratului 
hidroizolator peste un suport moale (cu fibre minerale, plăci EPS, PUR, PIR) trebuie utilizate şaibe cu mijloc încorporat 
în combinaţie cu şuruburi cu filet superior, sau telescop de plastic cu şurub de oţel. Rezistenţa minimă la presiune a 
straturilor suport, pentru sudarea prin fuziune cu aer cald, trebuie să fie de 60 kPa, suportul trebuie să fie coerent şi 
suficient de rigid. 

Pentru aşa-zisa ancorare liniară, se utilizează elemente de prindere din tablă tratată cu plastic – vezi Tabelul 9. 
Numărul recomandat de locuri de ancorare pe 1 metru curent de lungime este de 4 buc. Apoi membrana este sudată 
la elementele astfel instalate prin fuziune cu aer cald, pe toată suprafaţa. 
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Ancorarea mecanică nu are voie să altereze integritatea stratului hidroizolator. De aceea, elementele de ancorare 
trebuie întotdeauna asigurate ulterior pentru etanşeitate la apă, şi anume la ancorarea pe fâşiile marginale ale 
membranei, prin peticirea cu marginea fâşiei vecine, iar la ancorarea în suprafaţa fâşiilor, prin acoperirea ancorelor cu 
petice sau cu un cordon de membrană de lăţime adecvată. Ancorarea în suprafaţa fâşiei membranei poate de 
asemenea să fie înlocuită funcţional prin utilizarea unui cordon cu jumătate de lăţime. Alternativ se poate utiliza aşa 
zisa „ancorare pe ţintă“. Este vorba de ancorarea prealabilă a coroanelor de Ø 183 mm (Colier tip 13), din membrană 
de calitate identică cu membrana suprafeţei principale, cu ancore mecanice în stratul de ancorare şi lipire a fâşiilor cu 
ajutorul adezivului PU pe aceste ţinte. La acest tip de ancorare nu intervine perforarea membranei. 

Planul de ancorare prelucrat de către un static autorizat, stabileşte de regulă distanţa reciprocă dintre ancore, distanţa 
dintre rândurile de ancorare (în funcţie de lăţimea membranei utilizate şi de faptul dacă se ancorează numai pe 
marginea fâşiei mebranei sau şi în suprafaţa acesteia) – exemplu vezi Ilustraţie 6. Distanţa reciprocă dintre ancore într-
un rând nu are voie să fie mai mică de 150 mm. În cazul în care distanţa calculată a ancorelor stabilită prin calcul este 
mai mică de 150 mm, ancorarea trebuie realizată în mijlocul fâşiilor sau trebuie uztilizate fâşii de membrană cu lăţime 
mai mică. La distanţa reciprocă a două elemente de ancorare mai mică de 150 mm, acestea se includ în calcul ca o 
singură ancoră! 

       

Ilustra ţie 5: Exemplu de schem ă static ă a acoperi şului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



pagina 94 FATRAFOL-S Hidroizolaţia acoperişurilor 
 

 
 

 08/2012 
 

 

distanţa dintre anc. 
(cm) 

diametrul max. al 
anc.(cm) 

distanţa prop. 
(cm) 

zonă număr min. 

R Dmax. D0,D1,D2,D3 

numărul prop. 
(buc./m2) 

suprafaţă 
totală 

numărul total 
(buc.) 

grad de 
întreb. % 

lăţimea de bază 
a benzii (cm) 

5,4 63,3 29,1  5,6 129,2 730 96 205 
rând. princ.                                                         D0 28 dist. rând. princ.anc.(cm): 190 
introd. rând. 1                                                     D1 28 nr.anc. introdus:  2 

F1: 

introd. rând. 2                                                     D2 28  
6,0 47,5 35,2  6,6 215,3 1418 91 205 

rând. princ.                                                         D0 28 dist. rând. princ.anc.(cm): 190 
Introd. rând. 1                                                     D1 28 nr.anc. introdus:  3 
introd. rând. 2                                                     D2 28  

F2: 

introd. rând. 3                                                     D3 56  
4,1 63,3 38,7  4,7 565,2 2656 87 205 

rând. princ.                                         D0 28 dist. rând. princ.anc.(cm): 190 
Introd. rând. 1                                     D1 28 nr.anc. introdus:  2 

G1: 

introd. rând. 2                                     D2 56  
5,4 63,3 29,1  5,6 497,0 2804 96 205 

rând. princ.                                                          D0 28 dist. rând. princ.anc.(cm): 190 
Introd. rând. 1                                                      D1 28 nr.anc. introdus:  2 

G2: 

introd. rând. 2                                                      D2 28  
H: 3,3 95,0 32,3  3,8 3668,7 13794 87 205 
 rând. princ.                                                          D0 28 dist. rând. princ.anc.(cm): 190 
 Introd. rând. 1                                                      D1 28 nr.anc. introdus:  1 
J: 2,0 95,0 52,6  2,8 1377,6 3886 71 205 
 rând. princ.                                                          D0 28 dist. rând. princ.anc.(cm): 190 
 Introd. rând. 1                                                      D1 56 nr.anc. introdus:  1 
nr. de ancore pe hidroizolaţii(/fără detalii)(buc) cca 23870  
nr ancore (în detalii)(buc) cca 1582  
nr ancore pe izol. termică(/fără detalii)(buc) cca 12906  
ancore în total (buc) cca 38358  
 Suprafaţă totală(m2) 6453,0  

Ilustra ţie 6: exemplu de prezentare a dispunerii ancorelor în suprafa ţa fâşiei în sec ţiunea dat ă a acoperi şului 

3.6.2.2.3 Stabilizarea învelitorii prin îngreunare – piatră spartă, strat de exploatare sau vegetal 

Dimensionarea orientativă a straturilor de stabilizare pentru acoperişurile cu înălţimea de referinţă de până la 30 m 
este arătată în Tabelul 14. Dacă alcătuirea mantalei acoperişului nu permite controlul direct al funcţionalităţii stratului 
hidroizolator, eventual al construcţiei de etanşeitate la apă ampalsate sub stratul de stabilizare, se recomandă 
proiectarea unui sistem de semnalizare de defect sau unui sistem cu două straturi cu posibilitatea de control şi sanare, 
mai ales la acoperişurile inversive, acoperişurile cu exploatare publică şi la acoperişurile vegetale. 

Straturile hidroizolatoare şi celelalte straturi de construcţie ale mantalei acoperişului fără stabilizare UV, trebuie să fie 
protejate eficient cu un strat de stabilizare contra influenţei negative a intemperiilor pe întreaga perioadă de viaţă 
propusă a acestora. Calitatea stratului de stabilizare trebuie să corespundă felului de exploatare propus. 

Îngreunarea mantalei acoperişului formată din material vărsat sau din lespezi libere, nu reuşeşte să elimite complet 
forţele interioare ale membranei (contractarea), de aceea în locurile unde nivelul acoperişului îşi schimbă brusc 
înclinarea, trebuie instalate elemente liniare din tablă tratată cu plastic profilată adecvat, iar membrana trebuie sudată 
cu aer cald, la aceste elemente! 

Stabilizarea ansamblului de straturi a acoperişului împotriva presiunilor negative ale vântului, cu îndeplinirea 
concomitentă a altor cerinţe funcţionale, se poate asigura prin modurile următoare: 

• Rambleuri – de regulă se propun din piatră extrasă sortată cu fracţiunea de 16-32 mm (pietri3 spălat) în 
grosimea conform calculului static sau în cazuri excepţionale vezi Tabelul 14. În secţiunile marginale şi la 
colţurile acoperişurilor, se recomandă combinarea rambleului cu lespezi de beton sau stabilizarea în alt mod a 
învelitorii şi rambleului în sine contra presiunilor negative ale aerului. Stabilizarea rambleurilor cu înclinaţie mai 
mare de 6°, trebuie asigurat ă prin întărirea stratului de suprafaţă de ex. prin lipire, cu pemetraţie de ciment sau 
prin altă măsură tehnică, de ex. prin utilizarea membranelor de plastic fagure GEOCEL. 

• Lespezi  

- pavajul pe garnituri, aşa zisul „pavaj uscat“ de regulă din lespezi de beton cu dimensiunea 
recomandată min. de 400x400x40 mm. Garniturile din material pe bază de PE sau PP se pot depune 
direct pe învelitoare fără separare. Pentru asigurarea planeităţii solicitate a suprafeţei pavajului se 
recomandă utilizarea unui suport de rectificare. 

- pavajul în culcuş de mortar se depune de regulă pe un strat suport din şapă de beton armat pe chit de 
lipit anticongelant. Şapa suport trebuie să fie dilatată în rastru de 2x2 m sau în funcţie de aprecierea 
statică. 

- pavajul în strat portant inferior de regulă în culcuş de nisip sau în culcuş din piatră spartă cu 
fracţiunea de 2-4mm cu grosimea min. a stratului de 20 mm. Dacă stratul suport este din material 
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care se comprimă, de ex. plăci de izolaţie termică din lână minerală sau materiale plastice expandate, 
se recomandă majorarea grosimii stratului portant inferior al pavajului, din motive de compactare. 

- pavajul din piese elastomerice sau plastice este de regulă destinat pentru formarea coridoarelor de 
deservire sau pentru protejarea temporară a învelişului hidroizolator 

                 

 

• Straturi de stabilizare din beton – de obicei sunt propuse în calitatea de şape de beton armat dilatate, 
plastbeton sau betonasfalt. 
Materialele silicate în poziţie neprotejată în construcţia mantalei acoperişului, se recomandă a se dilata şi a se 
separa de construcţiile învecinate cu un strat de drenaj, separare şi dilatare de tip adecvat. 
Criteriul decisiv pentru stabilirea grosmii minime a straturilor de stabilizare din beton, este aprecierea statică a 
presiunii vântului pentru secţiunile individuale ale mantalei acoperişului. De obicei, straturile enumerate mai 
sus se propun cu grosimea minimă de 50 mm pentru construcţiile silicate şi 30 mm pentru celelalte tipuri de 
straturi de stabilizare. 

• Grătare de lemn – stabilizarea învelişului hidroizolator cu grătare de lemn nu asigură de regulă valoarea 
solicitată a reacţiei stabilită de calculul static şi trebuie utilizată în combinaţie cu alte moduri de stabilizare. 
Materialele trebuie să reziste permanent la coroziunea biologică şi trebuie separate de învelişul hidroizolator cu 
elemente concentrate sau liniare. Amplasarea acestor elemente nu are voie să formeze piedici pentru 
devierea continuă a apei pluviale. 

• Strat vegetal ( p ământ ) – grosimea ansamblului de straturi de cultivare este dată de modul de întreţinere 
propus şi de cerinţele vegetale ale felurilor de plante propuse. De obicei, pentru modul extensiv de întreţinere, 
grosimea stratului vegetal se recomandă de la 80 mm până la 150 mm şi pentru modul intensiv de întreţinere, 
de la 150 mm până la 1000 mm. Grosimea totală a ansamblului se straturi este influenţat de statica 
construcţiei de palfon de sub acesta şi de felurile de vegetaţie propuse. 

                     

În secţiunile marginale şi cu colţuri ale acoperişului, trebuie de obicei utilizat un alt mod complementar de stabilizare în 
combinaţie cu cel principal, din motivul de asigurare a ansamblului de straturi împotriva efectelor presiunilor negative 
ale vântului. 

Valorile orientative ale greutăţii de suprafaţă ale tipurilor de starturi de stabilizare cel mai des utilizate sunt menţionate 
în Tabelul 15. 
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Tabelul 15: valorile orientative ale densit ăţii straturilor de balastare selectate 

Strat de stabilizare Frac ţiune 
Densitate, greutate 

volumetric ă 
[kg.m -3] 

Beton simplu de ciment, lespezi, pavaj de teracotă  2 300 
Pavaj de ceramică  2 000 
Rambleu din piatră extrasă (pietriş spălat)   8 - 22 1 800 
 16 - 32 1 750 
Cheramzit   8 - 16 500 
 16 - 22 450 
Agloporit  800 
Pământ (turbă)  500 
Nisip  1 600 

La stabilizarea învelitorii din membrană FATRAFOL cu orice fel de strat de exploatare, învelişul membranei trebuie 
întotdeauna protejat de sus pe toată suprafaţa, contra deteriorării mecanice, cu textil tehnic din fibre sintetice cu 
greutatea de suprafaţă de cel puţin 300 g.m-2. Textilul nu trebuie utilizat la stratul de exploatare din dále de beton pe 
garnituri de plastic. 

3.6.2.2.4 Stabilizarea învelitorii prin lipire 

Stabilizarea învelitorii împotriva efectelor de aspiraţie ale vântului prin lipire, o permite sistemul FATRAFOL-S cu 
utilizarea membranei FATRAFOL 807 şi FATRAFOL 807/V. Lipirea se face cu adezivi poliuretanici reactivi, cu una sau 
mai multe componente. Modul de stabilizare a învelitorii prin lipire se alege în cazul cerinţei de etanşeitate severă la 
aer a construcţiei acoperişului, neperforarea stratului hidroizolator, hidrofug sau stratului hidroizolator auxiliar al 
construcţiei acoperişului sau oriunde acolo, unde alcătuirea şi construcţia mantalei acoperişului nu permite utilizarea 
unuia dintre celelalte moduri de stabilizare a învelitorii. 

                      

Lipirea se poate face în următoarele moduri: 

• cu adezivi PU în condiţiile stabilite de normele tehnologice ale producătorilor 
• cu lacuri din asfalt fără dizolvanţi la rece (adecvate mai aes pentru membrana FATRAFOL 807) 

Cu excepţia secţiunilor marginale şi cu colţuri a acoperişului, învelitoarea nu are voie niciodată să fie lipită de suport  
pe întreaga suprafaţă, ci în modul şi amploarea stabilită de normele tehnologice ale producătorului. 

Suportul ca atare, de care învelitoarea urmează să fie lipită, trebuie să fie atât de rigid, ca să fie capabil să transfere pe 
timp îndelungat forţele care acţionează asupra membranei (viz Tabelul 13). Lipirea cu asfalt fără tratarea prealabilă a 
suprafeţei nu se poate face la suporturile prevăzute cu vopsele reflexive, acrilice, pe laminate şi pe folia de aluminiu. 
Suporturile pentru lipire trebuie să fie curate, uscate, lipsite de praf, ulei, material de răspândire liber sau lipit, vopsele 
necoerente, hidroizolaţii existente alterate ori alte materiale care reduc coerenţa straturilor lipite. În cazul lipirii cu 
adezivi PU expanzivi pe asfalt alterat, trebuie efectuată stabilizarea suprafeţei cu ajutorul penetraţiilor recomandate de 
producătorii de adezivi. 

La lipirea cu adezivi PU, adezivul se aplică în benzi regulate astfel, ca să se atingă consumul stabilit pentru suprafaţa 
lipită, pe care o recomandă producătorul. 

Elementele perimetrale liniare nu se pot înlocui integral cu lipirea ori topirea membranei, în secţiunile marginale sau în 
colţurile nivelului acoperişului. Instalarea acestor elemente este necesară oriunde acolo, unde există riscul că 
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învelitoarea va fi expusă la solicitarea de exfoliere, deci pe perimetrul care delimitează construcţia, construcţiile ieşite 
în relief, în jurul trecerilor etc. – vezi art. 3.6.2.1. 

3.6.2.2.5 Stabilizarea învelitorii prin sistem de ancorare cu vid 

Principiul ancorării cu vid constă în curgerea unilaterală a aerului în mantaua acoperişului, care este separat etanş de 
spaţiul din interiorul obiectului. Subpresiunea de lucru se atinge cu ajutorul ventilelor cu vid amplasate pe învelişul 
acoperişului, preponderat pe perimetrul acoperişului. Numărul şi locaţia ventilelor se stabilesc prin calcul. 

Pentru acest mod de ancorare sunt adecvate practic toate membranele din sistemul FATRAFOL-S, cu excepţia 
membranei FATRAFOL 818/V şi FATRAFOL 814. 

Suportul adecvat pentru valorificarea acestui mod de stabilizare a învelitorii sunt în general straturile etanşe la aer 
(monolit de beton, înveliş iniţial etanş din asfalt ş.a.). Toate construcţiile perimetrale, terminale şi de trecere, trebuie să 
asigure în mod fiabil etanşeitatea la aer a construcţiei mantalei acoperişului. Aceasta se poate atinge şi prin instalarea 
unui strat suplimentar etanş la aer în ansamblu; stratul hidrofug fără perforaţii ale ancorelor poate îndeplini funcţia de 
etanşeitate. În cazul includerii unui strat independent etanş la aer, trebuie apreciată influenţa acestuia asupra 
proprietăţilor termico-tehnice ale acoperişului. 

Straturile de izolaţie termică şi de separare trebuie stabilizate de ex. prin lipire pentru a se împiedica schimbarea 
poziţiei acestora în construcţie. 

               

3.6.3 Principiile de îmbinarea membranelor hidroizo latoare 

La completarea învelitorii, cea mai importantă operaţie de lucru este îmbinarea absolut etanşă la apă şi rigidă 
reciprocă a fâşiilor membranei hidroizolatoare, membranelor cu elemente de ancorare liniare din tablă tratată cu plastic 
şi membranelor cu diferite elemente complementare (scurgeri, coşuri etc.), într-un singur tot. Toate aceste îmbinări 
constructive se pot face prin două tehnologii: 

• sudarea cu aer cald– sudarea cu aer cald este bazată pe aşa zisa sudare fuzională, ceea ce însemană topirea 
suprafeţelor de contact ale suprapunerilor membranelor cu aer cald cu apăsare concomitentă. Acest rezultat se 
atinge cu ajutorul curentului direcţionat de aer cald din suflajul cu fantă al aparatului de sudură cu reglare 
continuă de temperatură. Aparatul de sudare se deplasează continual în direcţia îmbinării nesudate (în acelaşi 
timp marginea suflajului cu fantă depăşeşte marginea  superioară a membranei cu cca 3-5 mm). Imediat în 
spatele suflajului cu fantă, suprafeţele de contact topite sunt apăsate cu un cilindru din cauciuc sau teflon. 
Acest mod de îmbinare se poate utiliza la temperaturile de la -5 °C pentru PVC-P, -10 °C pentru TPO pâ nă la 
+40 °C şi pe suprafeţe umede. 
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• sudare cu pan ă termic ă – acest mod de sudare este similar cu sudarea cu aer cald cu diferenţa că, topirea 

suprafeţelor sudate se face prin transferul căldurii la contactul cu pana încălzită. Suprafeţele de contact topite 
sunt apăsate imediat în spatele panei termice cu un cilindru. Acest sistem se realizează în mod exclusiv cu 
aparate automate de sudură cu avantajul că poate fi utilizat la materialele cu stabilitate termooxidabilă mai 
inferioară (de ex. unele tipuri de mebrane TPO). 

Ambele aceste tehnologii, cu respectarea procesului de lucru corect, permit atingerea rezistenţei îmbinării la alunecare 
de cel puţin 80% la membrana hidroizolatoare utilizată, declarate de producător. Sudarea cu aer cald trebuie însă 
considerată ca mod primordial de îmbinare a membranelor FATRAFOL. Sudarea se face cu suprapunerea fâşiilor. La 
utilizarea aparatului de sudură manual, lăţimea sudurii rebuie să fie de min 30 mm. Majoritatea dispozitivelor automate 
de sudură dispune de un suflaj de sudură cu lăţimea de 40 mm.  

La ancorarea mecanică a fâşiilor, şaibele de ancorare trebuie să fie distanţate cu cel puţin 10 mm  de la marginea 
inferioară a fâşiei ancorate a membranei. Suprapunerea fâşiei superioare în spatele şaibei trebuie să fie cu 10 mm mai 
mare decât lăţimea ca atare a sudurii – vezi Ilustraţia 8. Şaibele cu formă ovală se orientează întotdeauna longitudinal, 
pe axa îmbinării. Sudarea cu aer cald se poate face cu aparate de sudură manuale sau automate 1) cu respectarea 
condiţiilor stabilite de prezenta normă şi de normele aferente în vigoare. 

               

La învelitorile cu cădere nulă a acoperişurilor cu strat de stabilizare ori exploatare cu ansamblu de straturi de cultivare 
– acoperişuri vegetale, resp. la acoperişurile unde învelitoarea nu formaeză suprafaţa finală a acoperişului,  se 
recomandă ca toate îmbinările să fie tratate suplimentar cu pastă de etanşare de siguranţă. La celelalte tipuri de 
construcţie a acoperişurilor, această recomandare este facultativă.2) 

Tratarea îmbinărilor cu pastă de etanşare de siguranţă se face abia după controlul îmbinărilor cu ac de probă sau 
printr-o altă metodă doveditoare, însă nu mai devreme de 1 oră după sudare. Pasta de etanşare se aplică cu ajutorul 
bidonului din PE cu ajutaj de curgere cu diametrul de 3 mm pentru îmbinările pe suprafaţă orizontală şi de 1 mm pe 
suprafeţele oblice şi verticale. 

Înainte de aplicare, pasta de etanşare trebuie amestecată, eventual ajustată consistenţa acesteia. 

Tratarea îmbinărilor cu pasta de siguranţă se recomandă, pe lângă cazurile enumerate mai sus, la: 

• prelucrarea tuturor detaliilor cu utilizarea pieselor fasonate spaţiale sau de suprafaţă 
• la prelucrarea îmbinărilor în T - (dl cca 150mm)  



Hidroizolaţia acoperişurilor FATRAFOL-S pagina 99 
 

 
 

 08/2012 
 

 

Pasta de etanşare nu înlocuieşte chituirea cu chituri PU – vezi Detalii de construcţie. 
 
Menţiuni: 

1) Membrana FATRAFOL 807 şi 807/V se poate suda numai cu tipuri selectate de automate de sudură, care permit executarea sudurii  în secţiuni 
cu lăţime limitată a marginii libere (colier). 

2) majoritatea tipurilor de construcţie a acoperişurilor plate se poate include în categoria cu solicitare  hidrofizică cu apă de presiune, (topirea 
zăpezii, ploaie consistentă, mod de canalizare a apei cu vid, inundarea acoperişului la un defect al elementelor de canalizare ş.a.). 

3.6.4 Finalizarea învelitorii pe perimetrul acoperi şului 

Soluţionarea de construcţie a formei acoperişului pe perimetrul acestuia poate fi sub formă de atic, cornişă, construcţie 
perete, muchii de jgheab ş.a. Această soluţionare ar trebui să îndeplinesacă următoarele cerinţe funcţionale: 

• eliminarea desprinderii marginii învelitorii de pe stratul suport prin rafale de vânt sau prin pătrunderea vântului 
sub stratul hidroizolator balastat. 

• eliminarea pătrunderii apei pluviale sub învelitoare chiar şi în condiţii extreme cum ar fi ploaia şi zăpada gonită 
de vânt, stratul mai mare de zăpadă care se topeşte pe acoperiş, inundarea acoperişului la astuparea burlanelor 
cu impurităţi, gheaţă ş.a. 

• asgurarea învelitorii contra efectelor forţelor interioare în membrana hidroizolatoare 
• permiterea devierii continue a vaporilor de apă de pe ansamblul de straturi de pe acoperiş 

 

Finalizarea învelitorii se face cu utilizarea elementelor de prindere perimetrale fasonate de sistem din tablă tratată cu 
plastic (detaliu 208, 301, 302, 303, 501 – 507). Pentru racordarea membranei la aceste elemente din tablă tratată cu 
plastic, sunt valabile aceleaşi principii ca la îmbinările membranei în suprafaţă. 

Finalizarea pe peretele vertical trebuie soluţionat în funcţie de împrejurări direct pe zidăria de construcţie cu tencuirea 
ulterioară a suprafeţei deasupra stratului etanş la apă sau pe suprafaţa tencuielii deja realizate prin chituire cu chit 
permanent flexibil. La acest mod de finalizare trebuie luată în considerare posibilitatea pătrunderii apei care se scurge 
în construcţia peretului. Înălţimea marginii superioare a membranei desupra nivelului învelitorii suprafeţei învecinate, 
trebuie să fie de cel puţin 150 mm (detaliu 303, 304, 305). Finalizarea învelişului hidroizolator pe pragul căptuşelii 
orificiului trebuie executată etanş, dacă înălţimea acestuia este deasupra nivelului suprafeţei învecinate este mai mică 
de 150 mm. Pentru atingerea unei finalizări fiabile a învelitorii, pragul căptuşelii orificiului precum şi construcţia proprie 
de sub prag, trebuie să fie suficient de rigide şi pe cât posibil într-o singură linie verticală. La izolaţia termică ulterioară 
a peretelui vertical, trebuie împiedicată pătrunderea apei în porţiunea inferioară a izolaţiei termice, cu ajutorul unei fâşii 
suplimentare de mebrană sudate pe învelitoarea iniţială şi finalizate pe noua izolaţie termică conform principiilor 
menţionate mai sus. 

3.6.5 Etanşarea suplimentar ă a detaliilor spa ţiale 

La completarea învelişului hidroizolator, în locul contactului a trei niveluri izolate (colţ şi colţ de stradă) şi la prelucrarea 
celorlalte treceri cu înveliş hidroizolator, se procedează în două cele moduri de lucru specificate mai jos. 
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La prelucrarea detaliilor 3D, în prima etapă, detaliul spaţial se înconjoară cu bucăţi decupate plane adecvate de 
mebrană. Detaliul spaţial astfel pregătit (fără ondulaţii şi tensionări) se finalizează în a doua etapă cu o piesă fasonată 
cu vid sudată de deasupra de acelaşi fel, care va asigura etanşeitatea la apă perfectă a întregului detaliu. Piesele 
fasonate spaţiale se îmbină cu membrana de fond, în mod excusiv prin sudură cu aer cald pe întreaga suprafaţă sau 
pe întregul perimetru pe o lăţime de min. 30 mm (detaliu 211, 212). 

În cazul prelucrării trecerilor circulare prin învelişul acoperişului (coşuri de aerisire, conducte ş.a.) se utilizează de 
obicei fiese fasonate spaţiale şi anume ori prefabricate (dacă sunt la dispoziţie cu dimensiunea necesară) sau direct pe 
şantier formate din membrană de acoperiş omogenă. Se recomandă a se utiliza întotdeauna membrană omogenă cu  
grosimea mai mare cea mai apropiată faţă de grosimea hidroizolaţiei ca atare. Sudarea ambelor tipuri de piese 
fasonate la membrana hidroizolatoare se face prin sudură cu aer cald. Marginea superioară a piesei fasonate sau a 
bandajului vertical uleterior pe corpul ţevii de trecere din PVC, se sudează de conductă, pe conductele din celelalte 
materiale se lipeşte cu chit PU şi se asigură pe poziţie cu bandă necorozivă. 
Se recomandă ca toate îmbinările membranei hidroizolatoare menţionate în acest capitol să fie ulterior tratate cu pastă 
de etanşare. 

3.6.6 Canalizarea învelitorii 

Devierea apei pluviale de pe suprafaţa învelitorii acoperişurilor plate se poate soluţiona ori prin canalizare exterioară – 
jgheaburi, sau cu elemente de canalizare interioare – pâlnii de scurgere şi jgheaburi în suprafaţa. Ajustarea şi 
dimensionarea elementelor de canalizare se realizează confomr ČSN 73 1901 a ČSN 73 3610 „Proiectarea 
construcţiilor de tinichigerie“. În proiect trebuie luată în considerarea solicitarea acoperişului cu zăpadă, ger şi ghaeţă 
conform ČSN EN 1991-1-3. 

 

3.6.6.1 Canalizarea liniar ă a acoperi şului 

Prin canalizare liniară se înţelege devierea apei cu ajutorul jgheaburilor de sub burlan, cornişe, jgheaburilor de pe 
acoperiş sau din spatele aticelor. La acest mod de canalizare, învelitoarea se finalizează prin sudarea la elementul de 
prindere perimetral din tablă tratată cu plastic (detaliu 503, 504, 508, 601, 602). Nu se recomandă canalizarea 
acoperişurilor cu ajutorul jgheaburilor destinate între acoperişuri şi pentru spatele aticului. 

Înclinaţia cea mai mică admisă a jgheaburilor de orice fel este de 0,5 %. La o înclinaţie longitudinală mai mică, poate 
interveni colectarea impurităţilor şi reducerea capacităţii de debit a jgheabului. 

Burlanele de scurgere duse pe exteriorul obiectului sau printr-un spaţiul interior neîncălzit, trebuie protejate în mod 
eficient contra îngheţului, de ex. prin. temperare. Cablurile de încălzire livrate în acest scop nu influenţează negativ, 
prin temperatura lor, învelitoarea acoperişului. 

Distanţa maximă a vărsărilor în jgheaburi sau în dolii, de la capetele acestora, sau în cumpenele  acestor jgheaburi ori 
în dolii nu ar trebui să depăşească 15 m. 
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3.6.6.2 Canalizarea concentrat ă a acoperi şului 

               

Canalizarea concentrată a acoperişurilor cu vărsare interioară se poate soluţiona în două moduri principlae: 

• prin utilizarea pâlniei de scurgere PVC-P sau TPO la care membrana, la nivelul acoperişului, se sudează direct 
sau prin utilizarea pâlniei din alt alt plastic cu colier integrat din PVC ori TPO, care permite sudarea membranei 
la acest colier (detaliu 603, 604) 

• prin utilizarea pâlniei de scurgere din PVC-P sau TPO la canalizarea acoperişului peste atic (detaliu 605). În 
cazul acestui mod de canalizare a acoperişului, trebuie instalate deversoare de siguranţă din motivul riscului de 
îngheţare a pâlniei de scurgere care trece prin zidăria aticului. 

Pentru fiecare acoperiş cu elemente interioare de canalizare, se recomandă din motive de siguranţă, instalarea a cel 
puţin două pâlnii de scurgere. La canalizarea acoperişului cu o singură pâlniei de scurgere, se recomandă instalarea 
de deversori de siguranţă, pentru majorarea fiabilităţii acoperişului. 

La utilizarea barierei hidrofuge, se recomandă utilizarea gurii de canal cu două nivele. 

Pentru canalizarea construcţiei hidroizolatoare de siguranţă sunt valabile aceleaşi principii ca la stratul hidroizolator 
principal. Se recomandă ca stratul hidroizolator de siguranţă să fie canalizat cu conducte independente sau cel puţin cu 
pâlniei de scurgere independentă. Aceste conducte ar trebui să îndeplinească totodată funcţia de semnalizare a 
defectului stratului hidroizolator principal (de ex. plastic transparent, semnalizare electrică). 

Distanţele dintre pâlniile de scurgere ale acoperişului faţă de construcţiile din jur (aticuri, construcţie de acoperiş ieşită 
în relief etc.) nu ar trebui să fie mai mici de 0,5 m din motivul unei prelucrări fără probleme. 

Dimensionarea pâlniilor de scurgere pe acoperiş pentru regiunea Republicicii Cehe este arătată în Tabelul 16. 

În suprafaţal acoperişului, colierele de legare sau piesele fasonate ale elementelor de vărsare trebuie să fie 
întotdeauna pe perimetrul lor, fixate în mod corespunzător de suport sau trebuie ancorat propriul strat hidroizolator de 
sub acestea, altfel intervine pericolul de tiraj al acestora sau deformarea de la poziţie prin acţionarea forţelor interioare 
şi exterioare.  

Racordarea membranei se face în conformitate cu principiile de îmbinare a membranelor. Se recomandă încorporarea 
secţiunii vărsării sub nivelul suprafeţei adiacente, pentru a se permite scurgerea continuă a apei de pe învelitoare  şi în 
cazul flexiunii presupuse max. a construcţiei portante. 

Dacă îngheţarea vărsărilor nu este soluţionată prin încălzire el., trebuie luată în considerare posibilitatea de 
condensare a vaporilor de apă pe corpul vărsării în spaţiul de sub acoperiş şi proiectarea modului de deviere a 
eventualului condens. Aceeaşi măsură trebuie selectată şi la acoperişurile cu mai multe mantale, eventual  a se izola 
termic burlanele de scurgere în trecere cu un strat de izolaţie termică şi ventilaţie. 

La învelitorile cu strat de stabilizare din materiale vărsate, pâlniile de scurgere trebuie întotdeauna asigurate împotriva 
astupării cu acest material, celelalte vărsări se vor prevede cu colector de frunze şi impurităţi. Ampalsarea şi 
construcţia pâlniilor de scurgere de acoperiş ar trebui să permită controlul şi curăţarea uşoară a acestora. 

Deversoarele de siguranţă amplasate în atic pentru caz de astupare a pâlniilor de scurgere ale acoperişului, se 
prelucrează în locul de trecere prin învelitoare, în mod similar ca gurile de canal. Colierul deversorului de urgenţă 
trebuie să fie de asemenea prins în mod corespunzător de suport. Deversorul de siguranţă se amplasează lângă dolia 
canalizată în locul cel mai de jos al hidroizolaţiei lângă atic, supraînălţat cu înălţimea prescrisă. 

Tabelul 16: Pâlnii de scurgere – dimensionarea pent ru tipurile de acoperi ş şi coeficien ţii de siguran ţă solicita ţi 

 

 
Diametrul conductei 

debit [l/s] 
acoperişuri verzi cu grosimea ansamblului de 

celelalte 
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straturi vegetale [mm] 
(pe vertical) do 100 mm nad 100 mm 

acoperişuri 

DN 70 5,7 380 m2 663 m2 190 m2 
DN 100 6,3 420 m2 700 m2 210 m2 
DN 125 9,0 600 m2 1000 m2 300 m2 
DN 150 10,0 667 m2 1110 m2 333 m2 

Menţiune: La clădirile, unde un curent mare de apă sau astuparea vărsărilor ar produce pătrunderea apei în clădire, 
se ia în considerare coeficinetul de siguranţă de 0,5; la clădirile cu grad înalt de protecţie (spitale, muzee, 
case teatru, …) se ia în considerare coeficientul de siguranţă de 0,3. 

3.7 Stratul de exploatare 

Stratul de exploatare sau ansamblul de straturi amplasat pe suprafaţa acoperişurilor permite utilizarea acoperişului ca 
spaţii circulabile, carosabile, cu grădini de acoperiş, terenuri de sport, piscine, spaţii de relaxare ş.a. Local se propune 
şi la acoperişurile necirculabile, în locurile care servesc la controlul şi întreţinerea acoperişului. 

 
 

1. membrană hidrofugă 
2. izolaţie termică 
3. geotextil 
4. Hydroizolační fólie 

FATRAFOL 818 
5. strat de drenaj 

(Fatradren) 
6. rogojină buclată 
7. geotextil Fatratex 
8. substrat 
9. strat vegetal 

 

 

 

În sistemul FATRAFOL-S, stratul circulabil superior  poate fi format din membrană cu executare antiderapantă 
FATRAFOL 814. 

Suprafaţa straturilor circulabile trebuie propusă cu o asemenea înclinaţie, ca să fie asigurată devierea continuă a apei 
pluviale în elementele de canalizare. 

O atenţie deosebită trebuie acordată balcoanelor şi teraselor. Pe aceste suprafeţe nu au voie să apară bălţi de apă 
stagnantă. La înclinaţia nivelului acoperişului mai mare de 3 %, de regulă nu se formează bălţi. 

Stratul hidroizolator acoperit cu alt ansamblu de straturi sau inaccesibil pentru îndepărtarea impurităţilor, trebuie să fie 
rezistent la creşterea rădăcinilor. La acoperişurile vegetale şi la grădinile de acoperiş, îndeplinirea acestei cerinţe este 
obligatorie. 

Straturile de exploatare amplasate deasupra stratului hidroizolator, care pot fi rambleuri, pavaje pe garnituri sau 
depuse în rambleuri, grătare, ansamble de straturi cu placă de beton armat ev. cu gresie lipită, ansamble de cultivare 
cu vegetaţie ş.a., care îndeplinesc în acelaşi timp funcţia de stabilizare contra efectelor forţelor exterioare, sunt 
descrise în articolul 3.6.2.2.3. 

Mai departe se propun: 
• containere de beton armat sau plastic pentru pământ şi verdeaţă 
• construcţii speciale, de umbrare, de vedere sau de protecţie 
• combinaţii ale ansamblelor de straturi şi construcţii enumerate. 
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4 Procese de preg ătire tehnic ă a opera ţiei 

4.1 Materiale de fond pentru preg ătirea opera ţiei 

Materialul de fond necesar pentru pregătirea operaţiei, poate fi reprezentat de proiectul construcţiei (este la dispoziţie 
de obicei la construcţiile noi şi la reconstrucţiile generale) sau de rezultatul prospecţiunilor. 

    

În cazul în care este la dispoziţie proiectul construcţiei, pentru pregătirea montajului învelitorii acoperişului, sunt 
importante mai ales următoarele: 

• raportul tehnic 
• aprecierea statică a capacităţii portante acoperişului 
• planşele - proiecţia orizontală a acoperişului, dimensiunile şi înclinarea suprafeţelor acoperişului 

 - secţiunile caracteristice prin acoperiş 
 - detalii de soluţionare a construcţiei inclusiv grosimile acestora 
 - modul de canalizare 
 - soluţionarea dilataţiilor 
modul de ancorare 

• bugetul brut pe articole 
• propunerea soluţionării de exploatare a acoperişului, inclusiv modul de întreţinere 

Dacă proiectul nu este la dispoziţie, sau dacă nu este complet, de ex. „proiectul pentru autorizaţia de construcţie“, şi la 
sanare, întotdeauna este necesară prospecţiunea acoperişului, orientarea acestuia, consultarea detaliilor cu 
proiectantul şi beneficiarul inclusiv realizarea de sonde şi probe de tiraj ale elementelor de ancorare propuse, pentru a 
se constata: 

• alcătuirea, dimensionarea şi starea fiecărui strat în parte a învelişului acoperişului şi mai ales a stratului de 
ancorare şi a stratului de izolaţie termică (aprecierea termico-tehnică) 

• dimensiunile şi forma acoperişului 
• înălţimea acoperişului deasupra terenului 
• lungimea profilelor individuale din tablă tratată cu plastic 
• înălţimea, forma şi baza materială a aticurilor 
• numărul şi dimensiunile trecerilor prin învelişul acoperişului inclusiv dimensiunile vărsărilor acoperişului şi modul 

de racordare a acestora la burlanele de canalizare 
• ajustările ulterioare solicitate la învelitoare 
• alte cerinţe (izolaţia termică a construcţiilor de trecere, aerisirea suportului, dispunerea elementelor de 

canalizare, dilatarea straturilor de exploatare, taluzarea etc.) 
• îngreunarea maximă posibilă a acoperişului şi dispunerea elementelor de ancorare 

4.2 Pregătirea opera ţiei 

Pregătirea ca atare include: 
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• stabilirea şi justificarea felului de membrană hidroizolatoare a suprafeţei principale şi a tipurilor complementare 
de membrană 

• stabilirea modului de stabilizare a învelitorii împotriva forţelor interioare şi exterioare 
• delimitarea cerinţelor privind tratarea suportului (vezi art. 3.2.1) 
• stabilirea alcătuirii mantalei acoperişului 
• calculul suprafeţei secţiunilor individuale ale acoperişului (în baza dimensiunilor date sau constatate) 
• stabilirea tipurilor şi dimensiunilor elementelor terminale perimetrale (vezi art. 3.6.4) 
• stabiirea tipului, dispunerii şi densităţii ancorelor în cazul ancorării mecanice (vezi art. 3.6.2.2.2) 
• stabilirea tipului, grosimii, dispunerii stratului de stabilizare în suprafaţa acoperişului 
• determinarea tipului de adeziv în funcţie de calitatea construcţiei suport şi dispunerea şi gramajul în secţiunile 

individuale ale acoperişului 
• determinarea tipului şi numărului de piese fasonate, vărsări şi coşuri de aerisire (prin calcul) 
• stabilirea cantităţii necesare de material (vezi Tabelul 17) 
• întocmirea calculaţiei în baza cantităţii de lucru, timpului de executare presupus, precum şi a tuturor costurilor 

relevante necesare pentru executarea comenzii (în funcţie de experienţa firmei executante şi formulei de calcul 
în conformitate cu circulara 21/1990 Cul. versiunea în vigoare), eventual întocmirea bugetului. 

 
   OFERTĂ DE PREŢ (preţ fără TVA) 
 
   SPECIFICAŢIA MATERIALĂ 

Art. Descr. materialului cantitate UM Preţ pe UM Total(Kc) Obs. 
1 Membrană hidroizolatoare FATRAFOL 810, gr. 1,5 mm 4500,00 m2 205,00 922 500  
2 Membrană hidroizolatoare FATRAFOL 804, gr. 2,0 mm 522,00 m2 239,00 124 758  
3 Membrană hidroizolatoare FATRAFOL 803, gr. 1,5 mm 80,00 m2 145,00 11 600  
4 Membrană hidroizolatoare FATRAFOL 814, gr. 2,5 mm 154,00 m2 349,00 53 746  
5 Piesă fasonată spaţială tip 10 Con 108,00 ks 30,00 3 240  
6 Piesă fasonată spaţială tip 11 tub gofrat 260,00 ks 30,00 7 800  
7 Piesă fasonată plană tip 13 Colier   400mm 120,00 ks 60,00 7 200  
8 Textil neţesut FATRAFEX –S   300g/ m2 4800,00 m2 19,00 91 200  
9 Tablă tratată cu plastic VIPLANYL 60 (conform indicaţiei) 342,81 m2 368,00 126 154  
10 Pâlnie de scurgere WPE 128 PVC S 29,00 ks 2370,00 68 730  
11 Deversor de siguranţă TWPP 512 PVC 100/100 10,00 ks 1770,00 17 700  
12 Nit de ancorare cu distanţare AL 6 x 30 mm 4500,00 ks 2,18 9 810  
13 Nit de ancorare cu distanţare AL 6 x 40 mm 200,00 ks 3,10 620  
14 Şurub pentru lemn cu desş. automată GBS 6x 60 mm 21.300,00 ks 5,50 117 150  
15 Şurub pentru lemn cu desş. automată SMZ 4,8 x19 1.150,00 ks 0,75 863  
16 Şurub pentru lemn universal UV 5 x 40mm 200,00 ks 0,50 100  
17 Diblu pentru cărămidă poroasă HZ 6 x 50 mm 2500,00 ks 1,10 2 750  
18 Şaibă VIP 50 14.300,00 ks 2,60 37 180  
19 Pastă de etanşare Z-01 cenuşiu 37,00 kg 250,00 9 250  
20 Chit PU Emflmastic 25 (cartuş 310ml) 64,00 ks 110,00 7 040  
21 Suport  paratrăsnet  PP- tehnoplast 620,00 ks 26,00 16 120  
22 Petic suport paratrăsnet 620,00 ks 5,00 3 100  
23 Profil de etanşare MIRELON 650,00 m 15,00 9 750  
MATERIAL TOTAL  1 648 361  
 
MANIPULAREA CU MATERIALUL 
24 Transfer materiale în obiective 1,87%   30 824  
25 Suplemint pentru transfer mai mare 0,57%   9 396  
TRANSFER MATERIALE TOTAL 40 220  
 
MONTAJUL 
Art. Descrierea activităţilor cantitate UM Preţ pe UM Total(Kc) Obs. 
1 Montarea hidroizolaţiei mantalei acoperişului 4 402,00 m2 161,00 708 722  

TOTAL MONTAJ  708 722  
 
SPECIFICAŢII ALE LIVRĂRILOR DE MATERIAL 1 688 581  
MONTAJ 708 722  
TOTAL 2 397 303  
 
Utilarea şantierului 1,20%   8 505  
Influenţe de producţie 0,80%   5 670  
Transferul capacităţilor de construcţie 2,50%   42 215  
TOTAL VRN 56 389  
 
TOTAL 
BAZA DE IMPUNERE: 2 453 692  Kc 
TVA (19%) 466 201  Kc 
TOTAL PREŢ OFERTĂ 2 919 893  Kc 
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Rezultatul lucrărilor de pregătire a oricărei operaţii, este oferta de preţ. 

Tabelul 17: Norme orientative de consum a materiale lor 
Material Modul de montaj Consum pe 1 m 2 

de acoperi ş 
Menţiune 

Membrană FATRAFOL suprapunere 50 mm 1,10 m2  
lăţime 1200 mm şi 1300 mm suprapunere 100 mm 1,15 m2  
Membrană FATRAFOL suprapunere 50 mm 1,05 m²  
lăţime 2000mm şi 2050 mm suprapunere 100 mm 1,10 m²  
Membrană FATRAFOL suprapunere 50 mm 1,15 m2  
lăţime 600 mm şi 650 mm suprapunere 100 mm 1,25 m2  
Textil de protecţie lăţime 
2000 mm 

suprapunere 50 mm 1,05 m2  

 40 % suprafaţă (secţiune colţ) 1,00 kg  
Lipire cu asfalt lichid 20 % suprafaţă (cordon 

marginal) 
0,50 kg  

 10 % suprafaţă (suprafaţă din 
mijloc) 

0,30 kg  

 secţiune colţ 0,60 kg 
Lipire cu adezivi PU cordon marginal 0,40 kg 
 suprafaţă din mijloc 0,20 kg 

Consumul precis îl stabileşte 
producătorul adezivului, resp. 

aprecierea statică 

Pastă de etanşare 
Asigurarea tuturor îmbinărilor 

(orificiu de scurgere cu 
diamteru de 3 mm) 

0,008 kg 1 kg la cca 130 m2 acoperiş 

Elemente de ancorare pentru 
ancorarea concentrată a 
membranei 

În funcţie de densitatea de 
ancorare în secţiunile 

individuale ale acoperişului 
(1,03(Σhn.Pn)/P) ks vezi Tabelul 14 

Elemente de ancorare pentru 
ancorarea tablelor tratate cu 
plastic 

~5 ks/1 bm - 
Distanţa axială dintre ancore 
de regulă 20 până la 25 cm 

Chituri În funcţie de lungimea chituirii (0,031.d/P) kg 1 cartuş la cca 13 bm 

d - lungimea de chituire [m] 
hn - densitatea ancorării în  secţiunea-n a acoperişului [buc.m-2] 
Pn - suprafaţa secţiunii-n a acoperişului [m2] 
P - suprafaţa acoperişului [m2] 
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5 PROCESE TEHNOLOGICE 

5.1 CONDIŢIILE EXTERIOARE DE EXECUTARE A LUCR ĂRILOR DE 
HIDROIZOLAŢIE 

5.1.1 Pregătirea amplasamentului 

Preluarea amplasamentulu, deci preluarea punctului de lucru delimitat conform ordonan ţei guvernului nr. 591/2006 
Cul., privind cerinţele minime de securitate şi protecţie a muncii în decursul lucrărilor pe şantier inclusiv finalizarea 
construcţiilor portante, tuturor construcţiilor terminale, perimetrale şi de trecere şi a altor elemente rigid încorporate, o 
face reprezentantul responsabil al firmei de realizare (şef de şantier, şef de echipă) în prezenţa şefului secţiunii de 
şantier sau dirigintelui principal de şantier al furnizorului construcţiei, serviciului de urmărire tehnică a investitorului şi a 
altor persoane autorizate. 

La preluarea şantierului, trebuie verificată vizual completivitatea executării construcţiilor suport şi construcţiilor aticurilor 
inclusiv taluzarea acestora, ferestrelor rabatante şi a tuturor trecerilor prin mantaua acoperişului. Trebuie ţinut cont mai 
ales de conformitatea executării reale cu documentaţia operativă de proiect şi planul de ancorare. 

Lucrările nu ar trebui începute la construcţiile suport  nepreluate de serviciul de urmărire tehnică. Cu privire la 
preluarea amplasamentului se va face o înregistrare în cartea tehnică a construcţiei, unde se vor înregistra 
următoarele: 

• data şi ora preluării amplasamentului 
• delimitarea precisă a amplasamentului predat cu ajutorul axelor modulare ( plan sau schemă) 
• starea amplasamentului sau punctului de lucru în raport cu SPSM, PCI şi EMS 
• numărul ferestrelor rabatante, susţinerilor de oţel pentru instalaţiile tehnologice şi conformitatea acestora faţă de 

documentaţia de proiect actuală 
• eventualele defecte ori restanţe 
• semnăturile celui care face predarea şi celui care face recepţia. 

          

În decursul preluării amplasamentului, se recomandă a se efectua documentaţia fotografică a stării existente. 

În cadrul procesului de preluarea a amplasamentului, trebuie asigurate şi stabilite mai ales: 

• locul de depozitare a materialelor şi asigurarea acestora contra deteriorării mecanice, intemperiilor şi furtului  
• căile de acces sigure la locul amplsamentului şi la locul de montaj 
• mod sigur şi economicos de transport orizontal şi vertical 
• locaţia de depozitare a materialului direct pe construcţia suport cu respectarea solicitării admise 
• locurile de racordare la energia el. 230/400 V conform normelor în vigoare, inclusiv măsurarea consumului 
• modul de tratare şi sortare a deşeurilor (sortare, lichidare ecologică, documente)  
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• măsuri absolut necesare în conformitate cu regimul de şantier şi cerinţele de securitate, juridice şi igienice ale 
normelor şi prescripţiilor 

• modul de coordinare al lucrărilor de construcţie paralele şi următoare şi a altor lucrări la mantaua acoperişului 
(luarea în considerare a exploatării porţiunilor finalizate ale acoperişului care încă nu au fost preluate) 

• încercarea etanşeităţii şi documentarea calităţii lucrărilor – predarea lucrărilor parţiale. 
 

           

5.1.2 Condi ţiile de munc ă 

Aplicarea membranei din PVC-P se poate realiza la temperatura aerului de la -5 °C *), resp. -10°C pentru membranele 
din materiale TPO. În condiţiile de temperatură sub +5 °C, se recomand ă ca membrana hidroizolatoare să fie 
temperată înainte de desfăşurare în spaţii încălzite cât mai apropiate de locul de prelucrare. Lucrările nu se pot face pe 
timp de ploaie, zăpadă, îngheţ şi vânt puternic. 

Izolatorii pot călca pe membrana hidroizolatoare încorporată numai cu încălţăminte cu talpă moale, care exclude 
deteriorarea mecanică a membranei şi totodată garantează mersul sigur pe aceasta fără pericol de alunecare şi care 
totodată îndeplineşte criteriile cerinţelor de securitate privind echipamentul de protecţie personală. 

Accesul personelor străine pe membranele aşezate trebuie limitat la minimul necesar, trebuie exclusă circulaţia cu 
mecanizarea uşoară de construcţie pe membrană, transportul şi depozitarea sarcinilor grele pe membrana neprotejată. 

Traseele de transport a persoanelor, materialelor de construcţie şi a instalaţiilor tehnice amplasate pe porţiuni finalizate 
ale învelitorii, mai ales la acoperişurile cu o singură manta cu dispunere clasică a straturilor de izolaţie termică din plăci 
rigide din lână minerală, trebuie prevăzute cu suprafeţe rigide (de ex. plăci OSB), care să împiedice destrucţia izolaţiei 
termice. Aceleaşi măsuri trebuie aplicate şi în locurile de montaj ale instalaţiilor tehnice şi la locurile de depozitare 
temporară a sarcinilor grele. 

*) Pentru membrana FATRAFOL 814, temperatura de aplicare cea mai mică este de +5 °C. 

5.2 Procesele de lucru la montajul învelitorii acop erişului 

Montajul învelitorii de acoperiş a sistemului FATRAFOL-S, include executarea următoarelor lucrări, de regulă în 
ordinea următoare: 

• controlul vizual, eventual ajustarea denivelărilor şi măturarea stratului suportului  
• instalarea unui strat hidrofug adecvat 
• aşezarea stratului de izolaţie termică (de regulă în două straturi cu suprapunerea rosturilor) 
• ancorarea plăcilor de izolaţie termică la stratul suport 
• aşezarea stratului de protecţie şi separare din textil biocid neţesut 
• montajul elementelor perimetrale de prindere din tablă tratată cu plastic FATRANYL sau tablă tratată cu TPO 
• aşezarea membranei hidroizolatoare FATRAFOL – stabilizarea dimensională 
• ancorarea membranei la stratul suport (prin ancorare mecanică, lipire) 
• îmbinarea suprapunerilor membranei hidroizolatoare (sudarea cu aer cald sau cu pană termică) 
• prelucrarea construcţiilor de trecere prin nivelul învelişului acoperişului  
• montajul elementelor de acoperire terminale 
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• tratarea îmbinărilor cu pastă de etanşare de siguranţă 
• chituirea elementelor terminale ale învelitorii, pe construcţiile ieşite în relief, cu chit permanent flexibil 

           

În funcţie de condiţiile concrete ale construcţiei, unele operaţii de lucru pot fi eliminate sau ulterior poate urma: 

• proba de etanşeitate a învelitorii (prin probă de inundare; probă cu vid a îmbinărilor aşa zisa „metodă cu bule“ 
conform EN 1593 + modificarea A1; cu tensiune de înaltă frecvenţă; cu fum color, defectoscopie de impedanţă 
ş.a.) 

• realizarea stratului superior de protecţie (rambleu de piatră spartă ş.a.) 
• realizarea stratului de exploatare (acoperişuri circulabile ori carosabile sau acoperişuri cu altă funcţie specifică) 
• realizarea stratului de cultivare la grădinile de acoperiş şi a spaţiilor verzi ale acestuia 
• montajul reţelei de paratrăsnet, antenelor TV ş.a. 

5.2.1 Instalarea stratului hidrofug 

Stratul hidrofug trebuie să fie culcat pe un suprot coerent. Dacă se aşează pe suport necoerent, suportul trebuie ajustat 
astfel, ca îmbinările să fie susţinute. 

Stratul hidrofug din membrană PE se aşează liber pe stratul suport, fără ancorare, cu suprapuneri longitudinale şi 
transversale cu lăţimea în funcţie de recomandarea producătorului, de obicei de 100 mm. La suprapunerile fâşiilor 
învecinate se îmbină în mod hidrofug şi se leagă la toate construcţiile de trecere şi terminale ale construcţiei şi 
elementele de construcţie cu ajutorul benzilor prescrise. Suprafaţa fâşiilor trebuie să fie curată, uscată, lipsită de praf şi 
impurităţi. 

Stratul hidrofug din fâşii de bitumen se aplică de obicei pe suportul tratat cu un strat adeziv de penetraţie. Legarea la 
toate construcţiile de trecere şi terminale şi la elementele de construcţie se face în modul prescris de producător. De 
obicei, fâşiile de bitumen se utilizează ca strat hidrofug la suporturile din beton, unde trebuie perforate în prealabil 
elementele de ancorare şi de asemenea la sistemele lipite  

De-a lungul aticurilor şi construcţiilor ieşite în relief, stratul hidrofug se transpune pe aceste construcţii cel puţin până la 
nivelul suprafeţei superioare a stratului de izolaţie termică. 

Dacă stratul hidrofug îndeplineşte totodată funcţia de strat etanş la aer, elementele de ancorare ale ansamblului de 
straturi de acoperiş nu au voie să-l perforeze. 

5.2.2 Depunerea stratului de izola ţie termic ă 

Plăcile de izolaţie termică se depun pe suportul acoperişului pregătit, suficient de rigid şi plan al acoperişului, care 
îndeplineşte taluazarea solicitată sau recomandată. Trebuie ţinut cont de faptul că, planeitatea necorespunzătoare a 
stratului suport se va reflecta în mod negativ pe suprafaţa învelişului stratului hidroizolator (riscul de formare a bălţilor). 
Aşezarea plăcilor trebuie făcută întotdeauna conform instrucţiunilor de montaj ale producătorului. 

Straturile de izolaţie termică din plăci rigide presate se aşează fără rostruri, eventual pe încheieturi, unele tipuri de 
izolaţie termică se leagă pe semicanelură. La izolaţia cu un singur strat din fibre minerale, plăcile se aşează în aceeaşi 
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direcţie. Dacă suportul este format din tablă trapezoidală, se recomandă ca plăcile să fie aşezate cu partea mai lungă 
transversal pe profilul tablei trapezoidale. 

La construcţiile suport fără cădere, taluzarea se poate realiza cu ajutorul aşa ziselor plăci de taluzare de izolaţie 
termică, acestea se aşează pe primul strat de izolaţie termică cu grosimea minimă propusă în proiect. 

La aşezarea plăcilor de izolaţie în două straturi, trebuie ţinut cont de suprapunerea suficientă a rosturilor. Spaţiile dintre 
plăcile de izolaţie termică şi/sau construcţiile perimetrale sau de trecere pot fi de până la 5 mm lăţime, ceea ce de 
obicei nu influenţează proprietăţile de izolaţie termică a acestora. 

Dacă stabilizarea plăcilor de izolaţie termică nu este asigurată prin ancorarea propusă a stratului hidroizolator sau prin 
stabilizarea cu strat de balastare sau exploatare, stabilitatea şi prinderea plăcilor de suport se face prin ancorare 
mecanică sau lipire. Pentru acoperişurile cu o singură manta cu învelitoare cu dipoziţie clasică a straturilor, în general 
este valabil că, plăcile de izolaţie termică se ancorează independent cu min. 2 buc elemente de ancorare pe 1 m². 
Aceste ancore nu se includ în ancorele eficiente static, deci înseamnă că nu este afectată obligaţiea de asigurare a 
învelitorii împotriva forţelor interioare (min. 2 ancore pe 1 m2 de învelitoare). 

Plăcile de izolaţie termică din sticlă celulară dispun de absorbtivitate nulă, însă nu au voie să fie ancorate mecanic de 
suport, şi nici nu se poate ancora prin ele stratul hidroizolator. 

În cazuri justificate, ca de ex. acoperişul cu mai multe mantale sau sistem lipit, plăcile de izolaţie termică se pot lipi cu 
adezivi organici pe bază de PU, cu lacuri de asfalt la rece, eventual cu benzi de asfalt speciale autocolante ori fuzibile. 
Lipirea se face ori pe puncte sau pe fâşii, în suprafaţa prescrisă de producătorul adezivului (suprafaţa lipită trebuie să 
asigure stabilizarea contra forţelor exterioare). 

    

 

Suprafaţa finală a stratului de izolaţie termică pentru instalarea învelişului de hidroizolaţie trebuie să formeze un suport 
rigid şi coerent cu rigiditate nemodificată la presiune (prescris min. 60 kPa), necesară pentru transferul presiunilor 
active din decursul îmbinării fâşiilor. 

5.2.3 Aşezarea stratului suport, de protec ţie şi separare 

Fâşiile de textil suport şi de protecţie, la fel ca rogojinile din lână minerală se pun pe suport în mod liber, cu 
suprapuneri reciproce longitudinale şi transversale de minim 50 mm. La suprapuneri, fâşiile textilului se lipesc prin 
punctare cu aer cald şi presare, rogojinile din lână minerală nu se sudează, se pot lipi reciproc cu bandă autocolantă . 
Sudarea plină a suprapunerilor fâşiilor stratului de protecţie din textil neţesut se recomandă la aplicarea straturilor de 
exploatare ori de protecţie pe hidroizolaţie, când aceasta ar putea produce adunarea textilului de protecţie. 

Dacă pe textilul neţesut se va betona, se recomandă realizarea separării contra pătrunderii de difuziune a apei de 
ciment prin membrana deschisă (Sd ≤ 3 m). Împărţirea (formatarea) textilului se face cel mai uşor cu aer cald. 
Materialele trebuie încorporate pe cât posibil în stare uscată. Pe timp de vânt se recomandă ca textilul aşezat liber să 
fie temporar balastat (cu suluri de membrană, scânduri ş.a.).pe suprafeţele verticale, stratul suport, de protecţie şi 
separare, se ancorează cu ajutorul elementelor de prindere perimetrale din tablă tratată cu plastic sau se lipeşte cu 
adezivi PU. Lipirea nu are voie să influenţeze negativ funcţia de microventilaţie a acestui strat. 
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5.2.4 Montajul elementelor perimetrale de ancorare 

Montajul elementelor perimetrale de ancorare, care sunt profiluri îndoite din tablă tratată cu plastic de forme şi 
dimensiuni diferite, se face de regulă imediat după depunerea stratului suport sau de separare cu textil, deoarece 
serveşte şi la fixarea acesteia contra efectului de aspiraţie a vântului. În cazul utilizării membranei cu garnitură textilă 
deja încorporată (FATRAFOL 807 şi 807/V), montajul elementelor perimetrale de ancorare se face de regulă abia după 
aşezarea membranei hidroizolatoare în plan orizontal. 

Elementele de prindere se fixează atât pe întreg perimetrul acoperişului (streaşină, atic), atât şi în locurile cu modificări 
bruşte ale înclinaţiei suportului (dolie), în locurile cu nivele de înălţime şi pe muchiile ieşite în relief ale suportului, de-a 
lungul muchiilor jgheaburilor şi pe perimetrul majorităţii construcţiilor de trecere prin mantaua acoperişului. 

Ancorarea se face cu tipul de ancore propus sau 
recomandat (nituri de distanţare, şuruburi pentru lemn, 
nituri de rupere, şuruburi cu autofiletare, şuruburi rac ş.a.), 
distanţa dintre ancore nu are voie să fie mai mare de 250 
mm (densitatea min. de ancorare 4 buc/m lungime). De 
alegerea şi dimensionarea corectă a elementelor 
perimetrale de ancorare răspunde firma de montaj, dacă 
acestea nu sunt stabilite în specificaţia extrasului de 
elemente de tinichigerie din PD. 

La o lăţime mai mare a elementelor de prindere, 
ancorarea trebuie efectuată alternant în două linii. Dacă 
elementul şi suportul o permite, acestui mod de ancorare i 
se dă prioritate în faţa ancorării într-o singură linie. 
Elementele de ancorare trebuie să pătrundă întotdeauna 
până în stratul stabil al mantalei acoperişului (beton, 
zidărie, lemn, tablă trapezoidală ş.a.). 

Elementele perimetrale de prindere individuale cu lungimea de 
2 m, se fixează cu rosturile de contact cu lăţimea minimă de 
2 mm conform ČSN 73 3610 sau cu suprapunerea reciprocă prin 
nituirea într-un rând a îmbinării. Dilatarea elementului perimteral 
terminal astfel îmbinat este reglementată conform ČSN 73 3610 
pentru maxim 6 m cu modul de prelucrare al dilataţiei conform 
acestui regulament. În caz de necesitate, lungimea şi forma 
elementelor de tinichigerie se ajustează cu foarfeca de tablă, 
utilizarea polizorului unghiular cu disc nu este adecvată. 

La montarea elementelor de prindere perimetrale, trebuie 
respectate rosturile de dilatare la construcţii. În locurile rosturilor 
de dilatare a obiectului în suprafaţa orizontală şi pe construcţiile 
verticale, trebuie dilatate şi elementele de prindere perimetrale din 
tablă tratată cu plastic. 

Modul de finalizare a stratului hidroizolator pe perimetrul 
acoperişului trebuie să împiedice pătrunderea vântului şi ploii 

gonite de vânt sau zăpezii sub învelitoare de ex. prin instalarea unui profil de etanşare. Acest lucru este deosebit de 
important mai ales la reconstrucţii şi la reparaţii ale învelişurilor de acoperiş vechi. 

După fixarea şi ancorarea elementelor perimetrale de prindere, rosturile de contact ori de dilatare, se lipesc cu bandă 
de hârtie autocolantă cu lăţimea de min. 20 mm. Apoi îmbinările se acoperă cu o fâşie de membrană omogenă de tip 
adecvat, cu lăţime aminimă de 80 mm, iar fâşia de sudează la ambele table tratate cu plastic prin sudură cu aer cald 
cu lăţimea minimă a sudurii de 30 mm. Foarte importantă este eliminarea apariţiei de neetanşeităţi la contactul a 3 
straturi prin apăsare mărită şi perioadă mai lungă a acţionării acesteia pe materialele sudate. 

5.2.5 Aşezarea membranei hidroizolatoare 

Aşezarea tuturor tipurilor de membrane hidroizolatoare constă în desfăşurarea fâşiei, nivelarea acesteia în poziţie 
corectă, fixarea de stratul suport în modul prescris şi executarea îmbinărilor etanşe la apă. 

Pentru a se asigura întotdeauna că, în acoperiş va încorporat numai material impecabil nedeteriorat, înainte de fiecare 
aşezare, trebuie efectuat controlul acestuia. Mai întâi se verifică starea şi integritatea ambalajului şi a sulurilor. Se 
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desfăşoară membrana, se verifică vizual după etichetă parametri de bază cum sunt tipul membranei, dimensiunile, 
grosimea, cantitatea pe sul şi apoi se constată, dacă materialul nu prezintă defecte vizibile în suprafaţă, cum ar fi 
deteriorarea mecanică, abateri de culoare, neomogenitate, abatere de la rectiliniaritate, ondulaţia marginilor, impurităţi 
ş.a. Dacă se constată orice defect grav al materialului, membrana nu se instalează în nici un caz, se reţine eticheta, se 
transcriu datele de pe marginea fâşiei şi se contactează depozitul de vânzare pentru a se stabili cum se va proceda. În 
caz contrar, producătorul renunţă la răspunderea pentru pagubele produse de materialul încorporat în mod conştient, 
care a prezentat defecte vizibile şi insuficienţe deja înainte de încorporare. 

5.2.5.1 FATRAFOL 810, 810 AA, 810/V şi 810/V AA (învelitoare ancorat ă mecanic) 

Membrana hidroizolatoare FATRAFOL 810, 810 AA, 810/V şi 810/V AA (în continuare denumită FATRAFOL 810) este 
un tip principal de membrană de acoperiş, care prin construcţia, parametri tehnici şi proprietăţile utile, este destinată 
pentru ancorarea mecanică. 

Membrana se aşează pe un suport acoperit integral cu textil neţesut de protecţie şi separare şi de regulă după fixarea 
elementelor perimetrale de prindere. Excepţie face suportul din plăci fibroase minerale rigide de izolaţie termică, şi de 
asemenea din plăci PUR şi plăci rigide PIR, pe care membrana se poate depune fără textil de separare neţesut. 

          

Aşezarea fâşiilor se face prin suprapunerea longitudială şi transversală a fâşiilor. Lăţimea suprapunerii longitudinale 
poate fi diferită în funcţie de tipul de ancore utilizat, însă nu mai mică de 90 mm. Lăţimea minimă a suprapunerii 
membranei fără ancorare mecanică este de 50 mm. Pentru delimitarea suprapunerii fâşiilor se poate utiliza imprimarea 
de pe partea  din faţă a membranei, care este aplicată la 100 mm de la marginea fâşiei. Lungimea şi lăţimea fâşiei se 
ajustează în funcţie de necesitate, cu cuţitul sau cu foarfeca. 

Împărţirea fâşiilor prin rupere nu este admis ă!  Se produce detriorarea considerabil ă a stratului de armare şi 
influen ţarea caracteristicelor de rezisten ţă la ancorarea mecanic ă. 
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După depunerea fâşiei în poziţia solicitată, membrana se ancorează mecanic conform planului de ancorare cu numărul 
corespunzător de ancore de tip propus pentru secţiunile individuale ale acoperişului. 

Pentru clădirile cu acoperiş plat cu înălţimea deasupra terenului de până la 30 m, după îndeplinirea condiţiilor de bază, 
se poate utiliza modul simplificat de dimensionare – vezi articolul 3.6.2.2.1. 

La clădirile cu solicitare mare a vântului, fiecare obiect trebuie să fie apreciat întotdeauna în mod individual cu calcul 
static conform ČSN EN 1991-1-4 „Eurocod 1: Solicitarea construcţiilor - Secţiunea 1-4: Solicitări generale – Solicitare 
cu vânt“, iar alegerea ancorelor de tip adecvat pentru prelucrarea propunerii statice reiese din probele de sistem 
realizate conform ETAG 006, în baza cărora a fost emis „Agrementul tehnic european“ ETA. 

Pentru secţiunile din mijlocul acoperişului, la membranele cu lăţimea de 1300 mm şi 2000 mm (2050 mm), liniile de 
ancorare sunt amplasate de regulă numai la marginea fâşiilor.  

În secţiunile marginale şi cu colţuri ale acoperişului şi acolo, unde propunerea şi aprecierea statică a dovedit că numai 
liniile de ancorare de la marginea fâşiilor nu pot asigura stabilizarea învelitorii contra presiunilor negative a vântului, 
ancorarea mecanică trebuie completată prin unul din modurile descrise msi sus: 

• Instalarea fâşiilor cu lăţime mai mică 
• ancorarea concentrată prin mijlocul fâşiei cu peticirea ulterioară a ancorelor 
• ancorarea cu ajutorul fâşiilor instalate în prealabil prin sudare sau lipire 
• ancorarea cu ajutorul ţintelor de ancorare cu sudare sau lipire a membranei 

Distanţa ancorelor pentru lăţimile individuale ale fâşiilor şi densitatea ancorării este arătată în Ilustraţia 7. distanţa 
ancorelor                                          pentru calcul s-a luat în considerare suprapunerea fâşiei cu 100mm 
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Ilustra ţia 7: Distan ţele elementelor de ancorare pentru diferite l ăţimi ale mebranei în raport cu densitatea de 
ancorare prescris ă 

5.2.5.1.1 Ancorarea membranei la marginile fâşiilor 

Elementele de ancorare trebuie să fie amplasate în aşa fel, ca marginea şaibei să fie la o distanţă de minim 10 mm de 
la marginea fâşiei, modul de prelucrare al îmbinării cu aer cald este arătat în Ilustraţia 8. Distanţa minimă permisă 
dintre ancore într-un rând este de 150 mm, cea maximă de 500 mm (în mod excepţional 560 mm pentru tabla 
trapezoidală cu distanţa dintre ondulaţii de 280 mm). 
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Modul propriu de fixare a tipurilor individuale de ancore în suporturile corespunzătoare, se face conform recomandării 
producătorilor acestora. 

Elementele de ancorare odată utilizate, nu mai pot fi instalate din nou! 

                    

Ilustra ţia 8: Îmbinarea membranei FATRAFOL 810 la suprapune rea fâşiilor ancorate de stratul 
suport 

 

5.2.5.1.2 Ancorarea concentrată a membranei în mijlocul fâşiei  

Ancorarea se face în linie pe mijlocul fâşiei cu elementele de ancorare propuse utilizate pentru ancorarea fâşiilor pe 
margine. Rândul de ancore se sudează apoi cu un petic rotund sau cu un cordon de membrană FATRAFOL 810 cu 
lăţimea de 160 mm. 

Detaliul prelucrării ancorei introduse cu acoperirea cu petic rotund este arătat în Ilustraţie 9. Ancorarea învelişului 
hidroizolator din membrană cu lăţimea de 2000 (2050) mm cu dispunerea ancorelor şi suprapunerea min. a 
membranei, este ilustrată schematic în Ilustraţie 10. 

Axa rândurilor de ancore introduse trebuie să fie dreaptă, fără devieri pe întreaga suprafaţă a fâşiei, resp. În secţiunea 
aferentă a suprafeţei acoperişului, şi fără orientări neuniforme ale şaibelor ovale de distribuţie a ancorelor concentrate. 
Pentru marcarea liniei de ancorare, se poate utiliza o frânghie cu vopsea pulbere. 

 

 

 
1 membrana hidroizolatoare 

FATRAFOL 810 
2p petic rotund ø 160 mm 
4 îmbinarea membranelor – sudată 

cu aer cald 

           6       element de ancorare 
7 pastă de etanşare Z-01 
11 placă de izolaţie termică  
12 membrană hidrofugă 
13 tablă trapezoidală 



Ilustra ţie 9: Prelucrarea ancor ării concentrate ulterioare a membranei FATRAFOL 810  prin 
mijlocul fâ şiei 

 

 
1 membrana hidroizolatoare 

FATRAFOL 810/V šířky 2000 
(2050) mm 

1p fâşie de mebrană FATRAFOL 810 
4 îmbinarea membranelor – sudată 

cu aer cald 

           6       element de ancorare 
7 pastă de etanşare Z-01 
11 placă de izolaţie termică 
12 membrană hidrofugă 
13 tablă trapezoidală 

Ilustra ţie 10: Ancorarea membranei FATRAFOL 810 pe mijlocul  fâşiei cu peticire cu fâ şie de 
mebran ă 

5.2.5.1.3 Ancorarea cu ajutorul fâşiilor instalate în prealabil pe partea inferioară 

În conformitate cu planul de ancorare prelucrat, în locurile date ale acoperişului se instalează fâşii de membrană de 
ancorare FATRAFOL 810 cu lăţimea de 160 mm. Desfăşurării fâşiei decupate şi ancorării acesteia trebuie acordată o 
atenţie deosebită, pentru a se respecta precizia poziţiei fâşiei tăiate cu axa fâşiei de ancorare şi cu axele elementelor 
de ancorare. 

 
1 membrana hidroizolatoare 

FATRAFOL 810/V šířky 2000 
(2050) mm 

2       fâşie de membrană FATRAFOL 810 
          3        membrană hidrofugă  
          4        placă de izolaţie termică 



Hidroizolaţia acoperişurilor FATRAFOL-S pagina 115 
 

 
 

 08/2012 
 

 

5       îmbinarea membranelor – sudată cu aer  
         cald 
6 adeziv FF 855 

7 pastă de etanşare Z-01 
8 element de ancorare 
9 tablă trapezoidală 

Ilustra ţie 11: Ancorarea membranei FATRAFOL 810/V pe mijloc ul fâşiei cu ajutorul unei fâ şii din 
membran ă 

Sulurile membranei se pun în poziţia corectă şi pe măsură ce se desfăşoară, membrama  se lipeşte pe această fâşie 
cu adeziv PU FF 855  (C/88) în mod continual pe întreaga lungime a fâşiei. Temperatura suportului şi a mediului din jur 
în decursul lipirii, trebuie să fie mai mare de +13 °C, ap ăsarea îmbinării lipite trebuie să se realizaze între secunda a  
30 şi 60 de la aplicarea adezivului. 

Îmbinarea ca atare cu aer cald a fâşiilor la margini, se face după uscarea adezivului din îmbinare. 

Exemplu de ancorare ulterioară a învelişului hiydroizolator din membrană cu lăţimea de 2000 mm este ilustrată 
schematic în Ilustraţie 11. 

5.2.5.1.4 Ancorarea cu ajutorul ţintelor de ancorare cu prinderea membranei pe partea inferioară 

Acest sistem de ancorare se poate utiliza numai ca mod complementar de prelucrare a secţiunilor merginale şi cu 
colţuri, dar şi ca mod principal de ancorare pe toată suprafaţa. Avantajul acestui sistem constă în atingerea unei 
capacităţi înalte de încărcare pe elementul de ancorare, limitarea suprapunerilor fâşiilor pe lăţimea necesară numai 
pentru sudarea membranei şi excluderea totală a perforării învelitorii cu elementele de ancorare (inclusiv secţiunile cu 
densitate mare de ancorare). 

          

Ţintele de ancorare (Colier tip 13) cu diametrul de 183 mm se ancorează pe suportul construcţiei cu şaibă disc 
circulară. Distanţa dintre elementele de ancorare în rânduri longitudinale se alege în funcţie de lăţimea fâşiei, pentru ca 
pe marginea fâşiilor să fie loc de îmbinare între ţinta de ancorare şi membrana care atinge fiecare fâşie până la 
jumătatea ţintei de ancorare – vezi Ilustraţie 12. Pe ţinta astfel instalată, membrana se lipeşte cu ajutorul adezivului PU 
FF 855 (C/88) conform instrucţiunilor producătorului adezivului. 

 
 



1 membrana hidroizolatoare 
FATRAFOL 810 

4 îmbinarea membranelor – sudată 
cu aer cald 

6 element de ancorare 
7 pastă de etanşare Z-01 

           11     placa de izolaţie termică 
12 membrana hidrofugă 
13 tabla trapezoidală 
35 colier tip 13 – 183 mm (ţintă de ancorare) 
37 adetiv PU FF 855 

Ilustra ţie 12: Îmbinarea membranei FATRAFOL 810 în locul su prapunerii fâ şiilor ancorate de 
suport cu ajutorul ţintelor de ancorare 

Temperatura suportului şi a mediului din jur în decursul lipirii, trebuie să fie mai mare de +13 °C, ap ăsarea îmbinării 
lipite trebuie să se realizaze între secunda 30 şi 60 de la aplicarea adezivului. 

Îmbinarea ca atare cu aer cald a fâşiilor la margini, se face după uscarea adezivului din îmbinare. 

Ancorarea învelişurilor hidroizolatoare din membrană cu lăţimea de 2000 (2050) mm este ilustrată schematic în 
Ilustraţie 13. 

 

 
1 membrana hidroizolatoare 

FATRAFOL 810/V šířky 2000 
(2050) mm 

4 îmbinarea membranelor – sudată 
cu aer cald 

6 element de ancorare 

            7      pastă de etanşare Z-01 
11 placă de izolaţie termică 
12 membrană hidrofugă 
13 tablă trapezoidală 
35 colier tip 13 – 183 mm (ţintă de ancorare) 
37 adeziv PU FF 855 

Ilustra ţie 13: Ancorarea membranelor FATRAFOL 810/V cu ajut orul ţintelor de ancorare 

5.2.5.2 Membrana FATRAFOL 807 şi 807/V (învelitoare lipit ă) 

Membrana hidroizolatoare FATRAFOL 807 şi 807/V se aşează direct pe stratul suport (fără strat de protecţie sau 
separare) şi se ancorează de acesta cu ajutorul unui adeziv adecvat. Dacă stratul suport este stratul de izolaţie din 
plăci de izolaţie termică, acesta trebuie ancorat de suport prin lipire sau prin ancorare mecanică astfel, ca să fie capabil 
să transfere în construcţia portantă forţele de solicitare a vântului. 

Membrana FATRAFOL 807 se poate lipi cu adezivi poliuretanici sau cu lacuri de asfalt la cald sau la rece, eventual se 
poate utiliza un mod combinat cu ancorare mecanică. 

Membrana FATRAFOL 807/V este destinată în mod exclusiv pentru lipirea de suport cu adezivi poliuretanici expansivi. 

Modul de lipire, condiţiile, consumul şi acoperirea necesară a suprafeţei pentru secţiunile în parte ale acoperişului 
depinde de tipul de adeziv utilizat. Întotdeauna este necesară executarea exactă în acord cu condiţiile prescrise şi 
procesele de lucru prelucrate de producătorul adezivului. 

Fâşiile individuale ale membranei s aşează cu suprapuneri longitudinale  cu lăţimea de cel puţin 50 mm, îndoirea fâşiei 
se realizează în locul marginii libere fără textil neţesut, care permite sudarea reciprocă a fâşiilor – vezi Ilustraţie 14.  
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2 – membrana hidroizolatoare FATRAFOL 807 

(807/V) 
4 – îmbinarea  – sudare cu aer cald 

6 – element de ancorare 
7 – pastă de etanşare 

Ilustra ţie 14: Îmbinarea alongitudinal ă a fâşiilor membranei FATRAFOL 807 (807/V) 

În direcţia transversală a fâşiilor, membranele se aşează fstrâns una lângă alta cu peticirea ulterioară cu o fâşie de 
membrană omogenă FATRAFOL 804 – viz Ilustraţie 15. 

   

 
2 – membrana hidroizolatoare FATRAFOL 807 

(807/V) 
2p – membrana hidroizolatoare FATRAFOL 804 

4 – îmbinarea membranelor – sudare cu aer cald 
7 – pastă de etanşare 

Ilustra ţie 15: Îmbinarea transversal ă a membranei FATRAFOL 807 (807/V) 

Pe perimetrul acoperişului, în locurile racordării membranei la elementele de prindere perimetrale, de obicei se 
instalează mai întâi membrana. Elementele de prindere perimetrale din tablă tratată cu plastic se instalează ulterior şi 
se ancorează împreună cu membrana în construcţia suport cu un tip adecvat de elemente de ancorare. Prelucrarea 
detaliilor se face cu membrana FATRAFOL 804. 
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5.2.5.3 Membrana FATRAFOL 818/V şi 818/V-UV (învelitoare îngreunat ă) 

Membrana hidroizolatoare FATRAFOL 818/V şi 818/V-UV cu lână de sticlă încorporată are o stabiltate dimensională 
excelentă şi prezintă o contractare minimă, care pe lângă ale proprietăţi o predestinează pentru aşa zisa depunere 
liberă fără necesitatea de ancorare mecanică în suprafaţa acoperişului. Prin aceasta nu este afectată obligaţia de 
ancorarea liniară pe table tratate cu plastic în locurile cu modificări bruşte de nivel al suprafeţei acoperişului. 
Stabilizarea împotriva forţelor exterioare trebuie soluţionată imdiat după depunerea învelitorii şi anume prin aplicarea 
unui strat de stabilizare adecvat. 

Membrabna FATRAFOL 818/V-UV stabilizată faţă de acţionarea influenţelor climaterice directe se utilizează peste to 
acolo, unde există riscul că poate fi expusă la radiaţia solară. De obicei este vorba de acoperişuri cu pavaj pe garnituri 
sau învelitori cu taluzare mai mare balastate cu un strat de piatră spartă. În celelalte cazuri, la învelitoarea protejată se 
utilizează membrana FATRAFOL 818/V. Ambele membrane se pot combina reciproc pe acoperiş. 

Membrana o aşezăm pe suport acoperit integral cu textil de protecţie şi separare şi prevăzut pe perimetru cu 
elementele de prindere din tablă tratată cu plastic. Excepţie face suportul din plăci de izolaţie termică rigide, plăci 
minerale fibroase şi de asemenea plăcile PUR şi plăcile rigide PIR, pe care membrana poate fi depusă fără textil 
neţesut de separare. La ancorarea profilurilor din tablă tratată cu plastic trebuie respectată distanţa maximă a 
ancorelor de 250 mm (min. 4 elemente de ancorare pe 1 m). 

Depunerea fâşiilor se face prin surapuneri reciproce longitudinale şi transversale. Lăţimea suprapunerii longitudinale 
trebuie să fie de minim 50 mm. 

Deoarece învelitoarea este fixată de suport numai pe perimetrul acoperişului şi în jurul construcţiilor ieşite în relief, 
trebuie asigurată imediat după depunerea acesteia, stabilizarea împotriva acţionării vântului. Pentru clădirea cu 
acoperiş plat cu înălţimea deasupra terenului de până la 30 m, în cazul respectării condiţiilor de bază, se poate  utiliza 
modul simplificat de dimensionare – vezi articolul 3.6.2.2.1. 

La clădirile cu solicitare mare la vânt, fiecare obiect trebuie apreciat în mod individual prin calcul static conform ČSN 
EN 1991-1-4. Greutăţile volumetrice orientative ale straturilor de balastare sunt specificate în Tabelul 15. 

5.2.5.4 Membrana FATRAFOL 814 (învelitoare circulab ilă) 

Membrana FATRAFOL 814 este destinată ca strat de exploatare la terase şi balcoane. Acestui scop îi este ajustat şi 
modul de depunere a fâşiilor membranei, fără îndoire la îmbinări. La aşezarea curentă, grosimea membranei se 
majorează la suprapuneri (2,5 mm), care pe timp de ploaie poate contribui la formarea bălţilor pe suprafaţa circulabilă 
şi la reducerea desenului antiderapant. De asemenea, şi îmbinarea standardă a membranei pe elementele perimetrale 
terminale în linie a muchiei streşinii poate forma o piedică pentru devierea continuă a apei pluviale de pe suprafaţă. De 
aceea se recomandă întroducerea elementului de tinichigerie (draniţa de jgheab) cu cca 5 mm sub nivelul adiacent al 
construcţiei suport (prin frezarea marginii pe o lăţime de cca 150 mm, coborârea şapei de taluzare sau scliviselii de 
ciment ş.a.). 

 



Hidroizolaţia acoperişurilor FATRAFOL-S pagina 119 
 

 
 

 08/2012 
 

 

    

 

Transpunerea membranei stratului de exploatare pe construcţiile verticale care îl delimitează este posibilă în câteva 
moduri (detaliu 304, 305). Înainte de instalarea ca atare, se recomandă stabilirea de comun acord a modului de 
prelucrare a detaliilor care respectă cerinţele constructorului. Acordul ar trebui întocmit în scris şi semnat de ambele 
părţi. 

De asemeea, aşezarea fâşiilor se poate realiza în mod similar ca la celelalte tipuri standard de membrană 
hidroizolatoare FATRAFOL cu suprapunerea longitudinală şi transversală a fâşiilor, însă acest mod se utilizează limitat, 
mai degrabă pentru formarea traseleor circulabile pe stratul hidroizolator finalizat pe bază de PVC-P pentru controlul şi 
întreţinerea instalaţiilor tehnice amplasate pe mantaua acoperişului. 

Schema de montaj: 

1. Pe suportul acoperit cu strat de separare din textil neţesut cu greutatea volumetrică min de 200 g/m² se 
montează, înainte de instalarea membranei FATRAFOL 814, elementele de prindere perimetrale din tablă tratată 
cu plastic şi fâşiile de ancorare cu armare din membrana FATRAFOL 810 cu grosimea de 1,20 mm şi lăţimea de 
215 mm. Fâşiile de ancorare din membrana FATRAFOL 810, se instalează pe axa longitudinală a îmbinărilor 
fâşiilor individuale din membrană, în locurile racordării transversale a fâşiilor. Ancorarea fâşiilor de suport se face 
cu schimbul pe ambele margini astfel ca marginea garniturii să fie la cel puţin la 10 mm de la marginea fâşiilor. 

 

2. Pe suportul pregătit se aşează prima fâşie de membrană FATRAFOL 814. 

 
                                                                                                                           fâşie de membrană FATRAFOL 814 

3. După aşezarea şi sudarea fâşiei pe întreg perimetrul al acesteia, se pune următoarea fâşie de membrană 
FATRAFOL 814. Fâşiile se aşează strâns una lângă alte fără suprapuneri longitudinale şi transversale. Pentru 
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facilitarea aplicaţiei pastei de etanşare pentru etanşarea suplimentară a îmbinărilor fâşiilor învecinate, se 
recomandă a se lăsa un spaţiu de cca 1mm. între suduri 

 
aşezarea fâşiei din membrana FATRAFOL 814 strâns una lângă alta (margini tăiate) 

4. La fiecare fâşie următoare de membrană FATRAFOL 814 se repetă produra conform punctelor 1 - 3. Banda 
transversală de ancorare se aşează sub cea longitudinală cu o suprapunere de 50 mm şi se sudează de fâşiile 
longitudnale cu aer cald. Pentru atingerea planeităţii maxime a îmbinării, se recomandă ca fâşiile să fie puse una 
peste alt cu cca 30 mm şi să se taie concomitent cu ajutorul plaşetei. 

                               Îmbinarea membranei FATRAFOL 814 sudare cu un cordon transversal din FATRAFOL 810 

 

5. După aşezarea întregii suprafeţe, toate îmbinările membranei FATRAFOL 814 se tratează cu pastă de etanşare în 
cluoarea membranei. 

                       După sudarea membranei FATRAFOL 814 de cordoanele suport, îmbinările se tratează cu pastă de etanşare Z-01  

 

Prelucrarea detaliilor izolaţiei se poate face su membrana FATRAFOL 804, în caz de necesitate şi cu membrana 
FATRAFOL 810 de culoare identică. Utilizarea fieselor fasonate spaţiale pentru etanşarea suplimentară a detaliilor 3D 
trebuie selectată ţinând cont de impresia estetică integrală a stratului de exploatare. Dacă se instalează în prealabil cu 
sudarea pe profiluri talpă L, din tablă tratată cu plastic şi apoi se sudează de sus membrana FATRAFOL 814, 
suprafaţa cu desenul nu va fi afectată cu suprafaţa netedă a piesei fasonate. 
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5.2.5.5 Membrana FATRAFOL P 916 şi 918 SG-PV (învelitoare ancorat ă mecanic) 

Principiile elementare de aşezare a membranei FATRAFOL P 916 şi 918 SG-PV pe bază de TPO sunt identice cu 
cele pentru membrana din material PVC-P. Membrana hidroizolatoare se poate aşeza pe toate tipurile de suporturi 
prevăzute cu strat de separare din textil neţesut, care împiedică mai ales deteriorarea mecanică a membranei. Pe 
suporturi din materiale de izolaţie termică rigide formate din plăci fibroase minerale, material EPS, XPS, PUR şi PIR 
stratul de separare nu trebuie instalat. 

Montarea elementelor perimetrale terminale din tablă tratată cu TPO, se face de obicei înainte de montarea 
membranei ca atare, care se racordează la aceste elemente prin sudare cu aer cald cu lăţimea min. a sudurii de 30 
mm. La stabilizarea membranei împotriva forţelor interioare şi exterioare prin acorare mecanică la marginea fâşiilor, 
lăţimea minimă a suprapunerii este de 90 mm. 

Formatarea fâşiilor membranei se poate face cu cuţitul sau foarfeca. 

Aşezerea elementelor de ancorare pentru secţiunile individuale ale acoperişului, este cu totul dependentă de 
calitatea stratului de ancorare, amplasarea acestuia în construcţia acoperişului, modul de utilizare a obiectului, 
amplasarea construcţiei în construcţiile care urmăresc traseul străzii, orografie, alcătuirea mantalei acoperişului, 
înălţimea clădirii, locaţia în peisaj etc. Este valabil faptul că, aprecierea statică a proiectului de ancorare are prioritate 
în faţa planului de ancorare creat în mod empiric. 

Membrana FATRAFOL P pe bază de polimeri TPO nu se poate ancora mecanic cu fâşii instalate în prealabil sau cu 
ţinte de ancorare cu prinderea membranei cu ajutorul adezivului. Densitatea mai mare de ancorare în secţiunile 
marginale şi cu colţuri, trebuie deci realizată cu ajutorul benzilor din membrană cu lăţime mi mică sau prin ancorare 
suplimentară. În rest, Modul de ancorare a membranei pe suport, dispunerea liniilor de ancorare şi a elementelor de 
ancorare în suprafaţa fâşiilor este identic ca la membrane pe bază de PVC-P – vezi art. 5.2.5.1. 
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5.2.5.6 Membrana FATRAFOL P 918 (învelitoare îngreu nată) 

Principiile elementare de aşezare a membranei FATRAFOL P 918 sunt identice ca la membrana din PVC-P 
FATRAFOL 818/V – vezi art. 5.2.5.3. 

Membrana hidroizolatoare se poate aşeza pe toate tipurile de suporturi prevăzute cu strat de separare din textil 
neţesut, care împiedică mai ales deteriorarea mecanică a membranei. Pe suporturi din materiale de izolaţie termică 
rigide formate din plăci fibroase minerale, material EPS, XPS, PUR şi PIR stratul de separare nu trebuie instalat. 

Fâşiile membranei se aşează cu suprapuneri longitudinale şi transversale cu lăţimea minimă de 50 mm şi imediat 
după aşezare se stabilizează împotriva vântului cu un material de balastare adecvat. 

5.2.6 Prelucrarea detaliilor acoperi şului 

5.2.6.1 Finalizarea hidroizola ţiei pe construc ţiile verticale 

Pe construcţiile terminale, perimetrale şi de trecere ale construcţiilor mantalei acoperişului (aticuri, zidăre deasupra 
acoperişului, camere de amortizare, borduri ferestre rabatabile, conducte etc.) membrana hidroizolatoare trebuie să fie 
întotdeauna transpusă pe porţiunea verticală a construcţiei la înălţimea de cel puţin 150 mm desupra suprafeţei 
superioare a nivelului învecinat al acoperişului (detaliu 303). Rostul de racordare al învelişului hidroizolator nu are voie 
să fie solicitat cu apă de presiune; poate fi solicitat numai cu apa care se scurge pe suprafaţa construcţiei. Înălţimea de 
transpunere a stratului hidroizolator pe construcţia terminală sau de trecere, trebuie să fie selectată ţinân cont de 
condiţiile climaterice în locul amplasamentului, posibilitatea de depunere a zăpezii şi efectele dinamice ale acestuia şi 
de alte influenţe de producţie. Marginea superioară se prinde de elementele de prindere din tablă tratată cu plastic 
montate în prealabil, prin sudarea membranei cu aer cald (detaliu 301, 302). 

La trecerile circulare, membrana se lipeşte cu ajutorul adezivelor PU, eventual a adezivelor polimerice şi se asigură pe 
poziţie contra căderii cu bandă de strângere în executare necorozivă. Această transpunere liberă a învelişului pe 
construcţiile de trecere prin chituirea dedesubt şi fixarea cu bandă de strângere se poate utiliza la trecerile circulare cu 
diametru mic. Dacă se ia în considerare solicitarea dinamică posibilă a elementelor mai ales a barelor şi a conductelor 
(lovituri dinamice), racordarea hidroizolaţiei trebuie să reziste la această solicitare. Construcţia mantalei acoperişului 
învecinat la partea inferioară a trecerii, trebuie să fie suficient de rigidă şi coerentă, ca să permită prelucrarea fiabilă a 
detaliului. Conductele de trecere şi barele trebuie să fie fixate de construcţia portantă a mantalei acoperişului sau de 
startul de ancorare. 

Formele recomandate de construcţii de trecere de tip bară (de susţinere, auxiliare şi tehnologice) sunt profiluri închise 
cu posibilitatea de prelucrarea fără probleme a trecerii şi finalizarea învelişului hidroizolaţiei pe aceste construcţii. Cu 
totul neadecvate sunt formele cilindrice deschise sau profilurile cu pereţi subţiri. 

            

Conductele tehnologice cu temperatura suprafeţei mai mare de 40 °C, trebuie s ă fie prevăzute în locul racordării la 
învelişul hidroizolaţiei, cu apărătoare cu izolaţie termică până la nivelul min. al marginii superioare a învelişului 
hidroizolator. Rostul dintre marginea superioară a învelişului şi construcţia de trecere se chituieşte cu chit flexibil 
rezistent la temperatura de exploatare a suprafeţei şi se prevede cu brăţară sau capsulă de tinichigerie cu racordare 
etanşă la apă pe elementul de trecere. 

Dacă învelişul hidroizolator este finalizat pe suprafaţa verticală cu element perimetral terminal din tablă tratată cu 
plastic la înălţimea plină de transpunere a învelitorii, membrana hidroizolatoare se poate finaliza deja pe braţul orizontal 
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al elementelor de tablă, la nivelul învecinat cu nivelul acoperişului. Rosturile orizontale de contact între elementele de 
prindere din tablă tratată cu plastic şi construcţia adiacentă, trebuie să fie etanşate suplimentar cu chit flexibil contra 
pătrunderii apei sub membrană şi aspiraţiei vântului. 

5.2.6.2 Trecerea izola ţiei verticale pe orizontal ă 

Prelucrarea trecerii verticale pe orizontală constă în sudarea cu aer cald a membranei suprafeţei verticale pe 
elementele de prindere perimetrale din tablă tratată cu plastic sau direct pe membrana învecinată a suprafeţei 
orizontalale în talpa construcţiei verticale cu sudarea ulterioară a hidroizolaţiei orizontale în suprafaţă. Acest mod de 
ancorare şi sudare a membranei hidroizolatoare depinde de tipul de membrană utilizat şi de alcătuirea mantalei 
acoperişului (detaliu 401 - 408). 

5.2.6.3 Prelucrarea aticului şi finalizarea învelitorii la nivelul acoperi şului 

5.2.6.3.1 Finalizarea aticului cu elemente de prindere perimetrale din tablă tratată cu plastic 

Ancorarea elementelor perimetrale de prindere din tablă tratată cu plastic se face cu schimbul pe două rânduri de 
ancorare (sistem zigzag) pentru majorarea rigidităţii transversale a acesteia. Contra pătrunderii vântului sub elementele 
terminale prin rostul de racordare (mai ales la reconstrucţii) acestea se etanşeză la margine cu ajutorul unui profil 
permeabil (este necesară permiterea devierii umidităţii încorporate cu ajutorul textilului pus pe întreaga suprafaţă). La 
construcţiile noi ajunge de obicei  tragerea stratului de separare pe muchia exterioară a coroanei zidăriei aticului. 

        

Înclinaţia recomandată a suprafeţei exterioare superioare a aticului înăuntrul obiectului ar trebui să fi de min. 5 %, iar 
decalarea elementelor de prindere perimetrale, cu care acoperişul nu este canalizat prin faţa superioară a construcţiei  
verticale alăturate, cel puţin de 30 mm (ČSN 73 3610). La elementele de prindere perimetrale din tablă tratată cu 
plastic, membrana FATRAFOL se sudează cu aer cald cu lăţimea minimă a sudurii de 30 mm (detaliu 501, 502). 

5.2.6.3.2 Finalizarea învelitorii sub învelitoarea din tablă a aticului 

Dacă aticul se prelucrează cu elemente de tinichigerie clasice din tablă zincată, titan-zinc, de cupru sau la mantalele de 
acoperiş uşoare, membrana FATRAFOL se finalizează prin sudare pe elementul de prindere ancorat din tablă tratată 
cu plastic pe muchia interioară superioară a aticului (detaliu 502). La înălţimea aticului mai mare de 500 mm, învelişul 
hidroizolator liber trebuie ancorat în mod adecvat în construcţia aticului prin ancorare concentrată, liniară, prin lipire sau 
prin finalizare ca la construcţia acoperişului. 
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5.2.6.3.3 Finalizarea învelitorii la nivelul acoperişului cu draniţa de jgheab din tablă tratată cu plastic 

            

Prelucrarea detaliilor se execută în mod similar conform art. 5.2.6.3.1. Înainte de prelucrarea detaliilor, trebuie montate 
toate cârligele de sub jgheaburi. La acoperişul neizolat termic, prelucrarea detaliilor este ilustrată în detaliul 503. 
Suprapunerea draniţei de jgheab peste marginea construcţiei suport a burlanului, este dată de dimensiunea jgheabului 
şi forma construcţiei ţinând cont de solicitarea marginii suprapuse de ex. prin greutatea zăpezii sau gheţii. La 
suprapunerea marginii draniţei > 30 mm se recomandă ca marginea aceasteia să fie susţinută cu o bară de susţinere 
adecvată din tablă zincată sau din bandă de oţel. Dacă se presupune formarea de gheaţă pe marginea acoperişului 
sau jgheabului, se recoamndă o dimensiune mai mare a suprapunerii peste suprafaţa faţadei. Mai ales în regiunile 
montane şi submontane, se recomandă soluţionarea completă a marginilor astfel suprapuse ale acoperişului, de ex. 
prin izolarea termică a feţei inferioare, electroîncălzire ş.a. Modul de ancorare a  elementelor de tinichigerie din tablă 
tratată plastic se propune conform ČSN 73 3610 şi trebuie selectată calitatea elementelor de ancorare cu privire la 
durabilitae, în funcţie de durata de viaţă presupusă a elementului de tinichigerie ca atare. Se recomandă numai 
utilizarea elementelor de ancorare cu capacitatea de încărcare atestată de producător sau efectuarea probei de tiraj 
direct pe şantier. Distanţa dintre punctele de ancorare în linie nu ar trebui să fie mai mare de 250 mm, la ancorarea 
directă în construcţia suport. 

La acoperişurile îngreunate cu strat de stabilizare, de exploatare sau de protecţie din piatră spartă depusă liber sau la 
acoperişurile cu ansamblu de straturi vegetale de cultivare, pe draniţa de jgheab din tablă tratată cu plastic, se fixează 
suportul „barei de pietriş“ în care se introduce apoi şipca pietriş perforată din tablă inoxidabilă. Exemplu de prelucrare a 
burlanelor la acoperişul cu izolaţie termică cu balastare, este ilustrat în mod schematic în detaliul 504. 

5.2.6.3.4 Finalizarea învelitorii la nivelul acoperişului cu bară de contravântuire 

Prelucrarea detaliilor în câţiva paşi principali se va executa conform art. 5.2.6.3.1. Bara de contravântuire se va monta 
pe profilul de etanşare din PE celular, contra pătrunderii vântului sub învelişul hidroizolator. Ancorarea barei de 
contravântuire se face de obicei în două linii în zigzag. Dacă este neapărată nevoie să se împiedice scurgerea apei 
pluviale pe construcţia peretelui, înălţimea elementului perimetral treminal „z“, cel puţin de 50 mm deasupra suprafeţei 
învecinate a acoperişului. 
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În cazul în care a fost realizată izolaţia termică a faţadei sau dacă lăţimea desfăşurată a  părţii barei de contravântuire 
este  y+z ≥ 100 mm, se fixează din motive de majorarea a rigidităţii acesteia, pe o piesă din oţel dinainte ancorată 
(detaliu 505, 506). În acelaşi mod se procedează, când se ia în considerare realizarea ulterioară de izolaţie termică a 
fasadei. În acest caz, bara de contravântuire trebuie să fi suprapusă cu lungimea  necesară (grosimea  izolaţiei termice 
viitoare) peste faţa exterioară a peretelui. Conform ČSN 73 3610, suprapunerea recomandată este  x = 50 mm. 

La izolarea termică ulterioară a acoperişului, unul din modurile de finalizare a învelitorii, este ilustrat schematic în 
detaliul 507. 

5.2.6.4 Jgheaburi între acoperi şuri şi în spatele aticului 

Jgheaburile dintre acoperişuri şi din spatele aticurilor ar trebui propuse în construcţie, la fel ca dolia încorporată, numai 
în mod limitat. Înclinaţia longitudinală recomandată la toate formele menţionate de jgheaburi, conform ČSN 73 3610 
trebuie să fie de min. 0,5 %. Însă trebuie asigurat ca scurgerea continuă a apei să nu fie împiedicată de  piedici, şi să 
nu intervină depozitarea impurităţilor scurse de pe acoperiş. La stabilirea înclinaţiei optime a jgheabului, trebuie ţinut 
cont de materialul din care este fabricat jgheabul şi de distanţa pâlniilor de scurgere faţă de jgheab. 

În perioada de iarnă, există riscul de îngheţare a jgheaburilor şi burlanelor de scurgere, mai ales dacă acestea sunt 
duse prin spaţiile neîncălzite ale obiectului. De aceea recomandăm temperarea fundului jgheaburilor şi a părţilor 
aferente ale burlanelor de scurgere. Dacă se presupune temperarea pâlniilor şi a burlanelor de scurgere numai cu 
temperatura aerului interior, trebuie ţinut cont de condensarea vaporilor de apă pe suprafaţa răcită a acestor construcţii 
şi printr-o ajustare constructivă adecvată,  trebuie împiedicate efectele negative de ex. prin devierea condensului sau 
instalarea unui strat de hidroacumulare ori de izolaţie termică. 

    

Modul de prelucrare a jgheaburilor între acoperişuri, în spatele aticului sau a doliilor încorporate depinde de forma şi 
dimensiunea acestora. La adâncimea jgheabului de 150 mm şi a lăţimii suficiente a acestuia (min. 300 mm), izolarea 
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acestruia se poate efectua cu o fâşie continuă de membrană. Membrana se sudează cu aer cald pe elemente de 
prindere din tablă tratată cu plastic ancorate în prealabil. 

La jgheaburile mai adânci sau mai înguste, prelucrarea acestora trebuie făcută în etape cu îmbinarea membranei pe 
fundul jgheaburilor (vezi detaliu 601, 602. 

Pentru ambele cazuri descrise mai sus, există şi posibilitatea de prelucrare a jgheabului din tablă fasonată tratată cu 
plastic, de care membrana se prinde abia pe marginea superioară. Însă pentru majorarea fiabilităţii hidroizolatoare a 
acestei soluţionări, se recomandă căptuşirea întregului profil al jgheabului cu un strat de înveliş hidroizolator. Îmbinările 
jgheaburilor individuale se fac în acest caz în conformitate cu principiile similare valabile pentru racordarea elementelor 
de perimetrale de prindere din tablă tratată cu plastic, deci cu menţinerea unui spaţiu cu lăţimea de 2 mm între table, 
lipirea cu bandă autocolantă cu lăţimea de 20 mm sau permutarea porţiunilor individuale a jgheaburilor din tablă şi 
nituirea îmbinării sau ancorarea comună a ambelor elemente în stratul suport şi sudarea unei fâşii de membrană 
omogenă cu lăţimea de minimum 80 mm, sudate la margini de tabla tratată cu plastic cu lăţimea sudurii de minim 30 
mm. La acest mod de prelucrare a jgheaburilor, trebuie ţinut cont de cerinţa de lungime de dilatare max. a elementelor 
de tinichigerie conform ČSN 73 3610. 

Dacă dimensiunile jgheabului nu permit executarea etanşă la apă şi constructiv rigidă de calitate a tuturor îmbinărilor, 
mai ales din motivul lăţimii mici a jgheaburilor, soluţionarea necesită o abordare individuală legată de necesitatea 
executării ajustărilor de construcţie produsă. 

5.2.6.5 Pâlnii de scurgere 

Pâlniile de scurgere resp. conductele verticale, sunt parte inegrantă a construcţiei suport, şi de aceea ar trebui 
încorporate încă înainte de începerea instalării învelitorii, şi anume în locurile cele mai joase ale suprafeţei canalizate a 
acoperişului, ţinând cont de taluzarea acestuia şi de eventuala deformare ulterioară a suprafeţei acoperişului la 
solicitarea acestuia, (zăpadă, gheaţă sau solicitări accidentale). Construcţia pâlniilor trebuie să permită racordarea 
fiabilă a învelitorii şi în acelaşi timp racordarea etanţă la conducta de canalizare. Dacă dispunerea constructivă şi 
regimul de exploatare a acoperişului o permite, se recomandă o uşoară încastrare a pâlniei sub nivelul suprafeţei 
învecinate canalizate a acoperişului. 

La acoperişurile de exploatare, construcţia pâlniei trebuie propusă în funcţie de solicitarea de exploatare. Corpul pâlniei 
acoperişului trebuie să fie întotdeauna fixat de construcţia acoperişului cu ajutorul unor elemente de ancorare adecvate 
din motivul stabilizării contra forţelor exterioare şi interioare a stratului învelişului hidroizolator. Pâlniile de acoperiş se 
ancorează în principiu în cel puţin trei locuri pe perimetrul acestora. Modul de prelucrare al pâlniilor pe acoperiş şi 
fixarea membranei hyiroizolatoare de construcţia portantă a acoperişului din tablă trapezoidală şi mantalei acoperişului 
cu construcţie portantă din beton, este ilustrată schematic în detalilul 603, racordarea învelitorii la pâlnia de scurgere, 
la acoperişurile cu suport din beton în detaliul 605. 

Pentru învelitoarea din membrană PVC-P sau membrană TPO, se utilizează pâlnii din materiale uşor sudabile cu 
acestea; în cazul pâlniilor din alte materiale adecvate, se utilizează pentru racordare,strângerea membranei guler liber 
sau sudarea membranei pe colierul de racordare din PVC, care este parte integrantă a pâlniei (detaliu 603). 

          

la instalarea pâlniilorr, este absolut necesară etanşarea piesei de scurgere cu conducta de canalizare. Astfel se 
împiedică pătrunderea posibilă a apei sub învelitoare în cazul astupării conductei de canalizare, eventual pătrunderea 
aerului cald din sistemul de canalizare în învelişul acoperişului. Etanşarea fiabilă a piesei de scurgere şi a conductei de 
canalizare se poate atinge cu un inel de etanşare de cauciuc, dimensionat în mod adecvat vîn caz de dimensiuni 
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nestandarde a conductei sau la reconstrucţiile învelitorilor din fâşii de asflalt, etanşarea trebuie soluţionată při utilizarea 
unei pâlnii de sanare cu manşetă flexibilă sau prin chituirea îmbinării cu chit permanent flexibil PU. 

În funcţie de alcătuirea ansamblului de straturi a acoperişului, pâlniile prelucrate ale acoperişului trebuie prevăzute cu 
un tip corespunzător de captator de impurităţi sau piatră. Devierea apei de pe mantaua acoperişului prin construcţia 
aticului în conducte de canalizare exterioare, nu se recomandă din motivul de posibilă îngheţare pe timp de iarnă. 
Dacă altă alternativă nu este posibilă, devierea apei se rezolvă prin utilizarea unei garnituri de scurgere de colţ 
adecvate din PVC sau TPO (detaliu 605), care se varsă de obicei în jgheabul de canalizare. Garnitura de scurgere se 
ancorează mecanic de suport, iar racordarea membranei se realizează prin sudarea cu aer cald. Pentru acest mod de 
canalizare se recomandă instalarea unei pâlnii încălzite electric. 

5.2.6.6 Treceri de conducte cu sec ţiune circular ă şi coşuri de aerisire 

5.2.6.6.1 Trecere de conductă din PVC sau TPO 

Toate elementele de trecere de tip bară şi conductă prin nivelul acperişului, trebuie fixate fiabil de construcţia portantă 
a învelişului acoperişului. Modul de ancorare este stabilit de documentaţia de proiect, aprecierea statică şi propunerea 
sau recomandarea producătorului elementului de trecere. Dacă nu este stabilit altfel, numărul cel mai mic de puncte de 
ancorare la un element este de 3 buc. 

Pentru prelucrarea trecerii de conductă cu posibilitatea deghizării libere a piesei fasonate, utilizăm Colierul din PVC-P 
sau TPO tip 13 fabricat din membrană FATRAFOL 804 tl. 2,0 mm, resp. FATRAFOL P 918/H tl. 2,0 mm. În mijlocul 
colierului, mărim orificiul circular cu foarfeca la cu cca 1/3 chiar 1/2 , faşă de diametrul exterior al conductei. În jurul 
orificiului colierului, piesa din membrană se încălzeşte cu aer cald din ambele părţi şi se introduce la cald pe conducta 
de trecere. Astfel, din colierul plat iniţial, se crează o manşetă spaţială care înconjoară etanş conducta de trecere. 

Partea orizontală a piesei fasonate se sudează cu aer cald de membrana hidroizolatoare în jurul conductei de trecere, 
care se termină imediat lângă aceasta. Se recomandă sudarea colierului piesei fasonate pe întreaga suprafaţă, de 
membrana învecinată a stratului principal hidroizolator. 

Partea verticală a conductei de trecere se înfăşoară cu o bucată de membrană omogenă de formă dreptunghiulară 
astfel, ca să fie la înălţimea prescrisă de cel puţin 150 mm deasupra supraveţei învecinate a învelitorii acoperişului. 
Odată cu înfăşurarea membranei în jurul conductei de trecere, partea de jos se sudează cu aer cald de manşeta piesei 
fasonate plate, iar marginea de sus de conducta de trecere. Începutul şi sfârşitul dreptunghiului din membrană se 
sudează la urmă reciproc. Toate îmbinările se trataeză cu pastă de etanşare (detaliu 606). 

   

În cazul în care este vorba de o trecere de conductă pe care nu se poate pune piesa fasonată de sus (cap rigid, sau 
altă construcţie care împiedică acest lucur), pentru prelucrarea acestei treceri se utilizează o piesă fasonată rotundă de 
dimensiuni, cu care se pot acoperi bine toate elementele de ancorare cu suprapunerea minimă de 50 mm peste linia 
perimetrală a acestora. Prin decuparea unui orificiu cu cca o 1/3 sau 1/2 mai mic decât diametrul conductei, se va crea 
o coroană din membrana omogenă FATRAFOL 804. Această coroană se va tăia într-un loc şi se va pune pe conducta 
de trecere din lateral. Fasonarea manşetei se atinge prin tragerea treptată a marginii interioare a coroanei pe suprafaţa 
verticală a coonductei concomitent cu sudarea. În locul tăieturii, piesa fasonată se va suda cu suprapunere. Partea 
verticală a conductei de trecere se prelucrează cu un dreptunghi din membrană în modul deja descris mai sus. 
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5.2.6.6.2 Trecere de conductă din material nesudabil cu membrana 

La prelucrarea trecerii se procedează în acelaşi mod ca la trecerile din material PVC-P sau TPO - vezi art. 5.2.6.6.1. 
Marginea superioară a părţii verticale a dreptunghiului din membrană omogenă se va asigura pe poziţie pe conducta 
de trecere cu o bandă necorozivă ca să nu cadă şi se va etanşa cu chit permanent flexibil PU (detaliu 605, 608). 
Dacă chituirea detaliului reprezintă singurul element de etanşare care împiedică pătrunderea apei de scurgere în 
construcţia acoperişului, se recomandă protejarea părţii chituite contra acţionării radiaţiilor UV şi intemperiilor cu o 
piesă adecvată, de ex. capac, sau manşetă din element de tinichidgerie (detaliu 607). 

.     

5.2.6.6.3 Montarea coşurilor de aerisire 

Coşurile de aerisire trebuie dispuse pe nivelul acoperişului astfel, ca să fie utilizată capacitatea de aerisire a acestora. 
Asta înseamnă că vor fi pe coamele nivelurilor de acoperiş şi pe perimetrul construcţiei terminale, pentru a se atinge 
curgerea cât mai mare a aerului. La proiectarea dispunerii acestora, se recomandă a se ţine cont şi de posibilitatea de 
astupare a orificiilor de aerisire cu zăpadă viscolită. 

         

În locurile de instalare a coşurilor de aerisire, trebuie îndepărtată învelitoarea iniţială a acoperişului pe suprafaţa care 
corespunde diametrului  min. al pivotului coşului de aerisire până la nivelul feţei inferioare a stratului de izolaţie termică, 
ca să se atingă un contact cât mai bun al aerului exterior cu materialul cu umiditate încorporată. Totodată este 
necesară împiedicarea pătrunderii aerului rece şi umidităţii în construcţia acoperişului sau crearea de punţi termice prin 
căptuşirea orificiului apărut cu un material de izolaţie termică adecvat. Modul de montare a coşurilor de aerisire este 
vizibil pe detalilul 609 (construcţie nouă) şi detaliul 610 (reconstrucţie cu izolaţie termică). După ancorarea mecanică a 
membranei sub colierul coşului de aerisire în suport cu min. 3 puncte de ancorare, acesta se sudează cu aer cald de 
membrana hidroizolatoare. În mod alternativ, pentru devierea umidităţii încorporate se pot utiliza turbine de ventilaţie. 
Modul de prelucrare al acestui element este identic cu prelucrarea trecerilor de conductă cu secţiune circulară. 

5.2.6.7 Trecerile de alt ă form ă decât circular ă 

Modul de prelucrare a acestor treceri (coşuri, orificii de vizitare, ferestre rabatabile, conducte de ventilaţie, construcţii 
de susţinere, bare ş.a.) trebuie ales în funcţie de materialul şi forma construcţiei corpului de trecere. Se recomandă, ca 
aceste elemente, la nivelul stratului hidroizolator, să aibe pe cât posibil formă închisă (cerc, pătrat sau dreptunghi) 
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pentru prelucrarea mai uşoară a detaliului. La eventuala ajustare a formei, trebuie respectat principiul elementar, 
transpunerea învelitorii deasupra suprafeţei superioare a învelitorii învecinate, cu cel puţin 150 mm. Dacă este vorba 
de elmente de susţinere de metal sau materiale cu conductibilitate termică bună, din întreaga alcătuirea a mantalei 
acoperişului (din interior şi din exterior), trebuie eliminată neapărat condensarea vaporilor de apă pe suprafaţa 
acestora cu utilizarea unei măsuri tehnico-constructive adecvate sau prin devierea fiabilă a condensului. 

                 

Finalizarea învelitorii pe peretele vertical se poate prelucra conform art. 5.2.6.1 cu bară de perete sau se va racorda 
etanş de obiectul de trecere cu un material rezistent la apă, la trecerile din PVC rigid, cu sudarea membranei pe 
învelişul corpului de trecere, la materialele nesudabile cu PVC sau TPO, prin chituire cu chit PU, etc. 

La prelucrarea trecerilor cu altă secţiune decât circulară, se recomandă a se crea, cu o ajustare constructivă adecvată, 
o formă geometrică cât mai regulată a acestei treceri, cel puţin până la nivelul înăţimii min. de transpunere a învelitorii. 
Învelitoarea învecinată a suprafeţei trebuie să fie finalizată exact lângă trecere şi întotdeauna cu ajutorul elementelor 
de prindere perimetrale din tablă tratată cu plastic ancorate în construcţia sau mantaua corpului de trecere, dacă 
aspectul şi construcţia acestuia o permite. Din punct de vedere al eficienţei statice a elementelor de ancorare, modul 
recomandat de solicitare al acestora este prin tiraj, la care sunt dimensionate acestea. 

5.2.6.8 Împărţirea suprafe ţei acoperi şului cu ajutorul profilurilor Novoplast 

La realizarea învelitorilor acoperişurilor oblice sau bruşte, ne întâlnim din când în când cu cerinţa arhitectonică de 
imitaţie a  aspectului neted sau profilat al învelitorii de tablă. În acest scop, la membranele PVC-P se poate utiliza Profil 
Novoplast tip 1871, č.h. 2291, care imită îmbinările benzilor de tablă profilate sau învelitoride tablă netede. 

Profilul se aplică principial pe învelitoarea finalizată executată în toate detaliile conform principiilor specificate în 
prezenta normă. Profilul Novoplast se livrează în bucăţi cu lungimea de 2500 mm. Se sudează pe ambele părţi pe 
membrană, la distanţele solicitate. Garantarea planeităţii direcţionale la sudarea profilului se atinge prin aplicarea unui 
teu din oţel în partea opusă sudării, care menţine profilul în timpul sudării, în poziţia cerută. Alternativ, acest profil se 
poate suda pe membrană cu ajutorul aparatui automat de sudură ajustat LEISTER-Varimat, ceea ce multiplică de 
câteva ori viteza aplicării profilului şi ajută la precizia lucrului. 
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Profilul Novoplast tip 1871 se aşează în cădere sau oblic faţă de cădere, pentru a se asigura devierea apei pluviale de 
pe suprafaţa învelitorii. Profilul sudat îndeplineşte numai funcţia de aspect, nu este destinat şi nici nu poate fi utilizat 
pentru îmbinarea a două fâşii de membrană! 

5.2.7 Asigurarea suprafe ţei învelitorii împotriva deterior ării mecanice 

Construcţia mantalei acoperişului cu o manta sau mai multe cu dispunere clasică a straturilor, supusă solicitării 
lucrărilor de montaj sau transport şi depozitarea metrialului tehnologic şi de construcţie, trebuie asigurat în decursul 
realizării acestuia astfel, ca să nu se deterioreze sau să nu se distrugă straturile individuale sau să nu intervină 
pierderea sau reducerea proprietăţilor proiectatea a acestora. Modul de protejare trebuie propus şi convenit înainte de 
începerea lucrărilor, dacă acest lucru nu este deja stabilit în proiectul construcţiei. Un mod adecvat este de ex. 
împărţirea pe etape a realizării mantalei acoperişului sau asigurarea protecţiei straturilor deja finalizate ale mantalei. De 
asemenea amplasarea stratului hidroizolator principal sub stratul de exploatare reduce riscul de deteriorare mecanică 
a învelitorii. 

             

În locurile solicitării mecanice presupuse mai mari a învelitorii (suporturi ale conductorilor paratrăsnet, antene TV şi 
conducte tehnologice, accese pe acoperiş, coridoare de control şi întreţinere a instalaţiilor amplsate pe mantaua 
acoperişului şi alte elemente constructive instalate pe acoperiş) este bine ca membrana hidroizoltoare să fie asigurată 
împotriva deteriorării cu un strat de protecţie de ex. prin dublarea membranei, căptuşirea cu un material plat rigid cu 
strat de separare din textil neţesut ş.a. Aceste straturi de protecţie, de obicei majorează rezistenţa mantalei 
acoperişului la acţionarea exterioară a incendiului.  
textil de protec ţie                                         pietri ş frac ţiune 16-32 mm 

          

profil din tablă tratată cu plastic 
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Tratamentul de suprafaţă circulabil (integral sau numai sub formă de benzi de trotuare se pot realiza, în cazul 
suportului suficient de rigid, din dale de beton de format mare (de obicei 500x500x50 mm) amplasate pe garnituri prin 
aşa zisa placare uscată.  

Benzile de trotuar circulabile se pot realiza de asemenea din membrană FATRAFOL 814, care se va suda pe margini 
cu aer cald pe învelitoarea deja executată. 

5.2.8 Aşezarea textilului de protec ţie superior 

Dacă învelitoarea acoperişului nu va avea rolul de strat de vedere a mantalei acoperişului, deci la acoperişurile cu strat 
de stabilizare, protecţie sau de exploatare, ansamblu de straturi de cultivare la acoperişurile vegetale şi la acoperişurile 
cu aşa zisa ordine opusă a straturilor, straturile trebuie separate pe toată suprafaţa cu strat de separare şi protecţie din 
textil neţesut din motivul influenţării unora dintre materiale şi pentru reducerea riscului de deteriorare mecanică.? De 
regulă ajunge un textil cu greutatea de suprafaţă 200 či 300 g.m-2, numai în cazul unei solicitări mecanice presupuse 
mai mari a stratului hidroizolator în decursul lucrărilor ulterioare, se recomandă utilzarea unui textil cu greutatea de 
suprafaţă mai mare. Aşezarea textilului de protecţie superior se face conform principiilor de aşezare a stratului suport, 
sudarea reciprocă a fâşiilor textilului trebuie realizată pe toată lungimea îmbinării, nu numai în puncte, pentru a se evita 
pătrunderea particulelor de nisip, beton ş.a. sub stratul de protecţie, sau adunarea locală a stratului de protecţie. 

5.2.9 Aşezarea straturilor de balastare a învelitorii 

La depunerea oricărui strat următor a mantalei acoperişului după finalizarea învelitorii, trebuie ţinut cont de deplasarea 
persoanelor şi mecanizaţiei uşoare cu excluderea  posibilităţii de deteriorare mecanică sau chimică a învelitorii (prin 
prin străpungerea sau tăierea membranei în decursul lucrărilor de montaj şi manipulare cu materialul, depozitare ori 
altor activităţi cu substanţe şi preparate chimice, care pot produce deteriorarea stratului hydroizolator). 

La întindrea straturilor de stabilizare, protecţie sau exploatare, materialul utilizat trebuie aşezat imediat pe întreaga 
suprafaţă a acoperişului conform planului convenit, ţinând cont de solicitarea max. admisă a construcţiei portante a 
acoperişului astfel, ca să nu intervină suprasolictarea locală a construcţiei acoperişului. De asemenea, trebuie 
apreciată stabilizarea straturilor de balastare contra acţionării presiunii vântului şi surparea stratului la înclinaţii ale 
nivelului acoperişului, mai mari de 6° de ex. prin lipirea pietrei sp arte, balastarea cu dale de beton în secţiunile 
marginale şi cu colţuri ale mantalei acoperişului ori stabilizarea cu rogojini de ex. GEOCEL. 

Straturile de balastare sau exploatare ar trebui propuse ca demontabile din motivul controlului ori renovării stratului 
hidroizolator principal sau a altor straturi amplsate sub acestea. 

Se recomandă formarea de căi de transport suficient de asigurate (de ex. din scânduri sau plăci de cauciuc) şi 
eliminarea utilizării mijloacelor de transport cu roţi de oţel (roabe, japoneze) şi unelte cu vârfuri sau muchii ascuţite. 

5.2.10  Remedirea învelitorii deteriorate  

Durabilitatea întregii mantale a acoperişului este dată de durabilitatea elementelor constructive cu perioada cea mai 
scurtă de reînnoire sau înlocuirea a acestora. De obicei este vorba de îmbinări chituite ale detaliilor constructive a 
mantalei acoperişului. De aceea este necesar, ca la predarea mantalei finalizate a acoperişului, să se stabilească 
termenele de control şi reînnoire a construcţiilor selectate. De exemplu, la îmbinările chituite, intervalul de control 
recomandat este de 1 an iar ciclul de reînnoire de cca 2-3 ani. Pentru porţiunile constructive şi elementele mantalelor 
acoperişului cu circulaţie publică (ajustări în parcuri, terenuri de joc, terenuri de sport ş.a.), trebuie luată în considerare 
posibilitatea de deterioarare íntenţionată sau înstrăinarea acestor elemente şi propunerea unor asemenea măsuri, care 
să minimalizeze deterioarea spaţiilor protejate ale obiectelor. 
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Dacă intervine afectarea integrităţii învelitorii prin deteriorare locală (mecanică, cu temperatură mare sau prin acţionare 
chimică), se face remedierea locului deteriorat cu un petice din membrană de acelaşi fel şi grosime cu dimensiuni 
adecvate, sudat pe perimetru cu aer cald. Pentru deteriorarea locală de amploare mică, utilizăm petice prefabricate 
livrate din PVC-P sau TPO tip 12 de formă rotundă. La aplicarea peticelor pătrate sau dreptunghiulare, trebuie să 
rotunjim colţurile peticelor la un radius de cca 40 mm. Înainte de aplicarea peticului, membrana reparată trebuie să se 
cureţe bine de impurităţi (spălare cu apă cu detergent, alcool sau benzină tehnică). Dacă membrana nu se poate 
curăţa perfect, atunci este mai bine ca peticul să fie pus sub membrana remediată, iar apoi aceasta se sudează cu 
dosul curat al învelitorii (numai la membrana fără textil dedesubt). Recomandăm ca sudurile de reparaţie să fie tratate 
cu pastă de etanşare. 

În acest mod, învelitoarea din membrană FATRAFOL se poate repara uşor şi rapid, oricând pe toată durata de viaţă a 
acesteia. 
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6 SECURITATEA MUNCII ŞI PROTECŢIA SĂNĂTĂŢII, PAZA CONTRA 
INCENDIULUI 

6.1 Securitatea şi protec ţia sănătăţii în timpul muncii pe şantier 

Între normele juridice elementare, care reglementează cerinţele de securitate şi protecţie a sănătăţii în muncă, trebuie 
inclusă şi Legea nr. 309/2006 Cul. (legea privind asigurarea şi altor condiţii de securitate şi protecţie a sănătăţii în 
muncă), Legea 262/2006 Cul . Codul muncii versiunea în vigoare), Ordonan ţa guvernului nr. 101/2005 Cul.  privind 
cerinţe mai amănunţite la locul de muncă şi mediul de muncă, Ordonan ţa guvernului nr č. 591/2006 Cul.  privind 
cerinţele amănunţite minime de  securitate şi protecţie a sănătăţii în munca pe şantier şi totodată Ordonan ţa 
guvernului nr. 362/2005  Cul,  privind cerinţele amănunţite de securitate şi protecţie a sănătăţii în munca pe şantier cu 
pericol de cădere de la înăţime sau în adâncime. 

Obligaţiile generale ale executantului la pregătirea proiectului şi la realizarea construcţiei, sunt specificate de legea nr. 
309/2006 Sb. 

Cerinţele amănunţite de asigurare a amplasamentului, transport sigur şi utilizare a maşinilor, instalaţiilor tehnice, 
aparatelor şi uneltelor, sunt stabilite în ordonanţa guvernului nr. 378/2001 Cul., iar pentru şantier sunt concretizate în 
ordonanţa guvernului nr. 591/2006 Cul. precum şi cerinţele de organizare a muncii şi procesele de lucru în decursul 
executării activităţilor de construcţie. (de ex. depozitarea şi manipularea cu materialul lucrări de terasamente, lucrări de 
betonare, lucrări de montaj etc.). 

Ordonanţa guvernului nr. 362/2005 Sb. stabileşte modul de organizare a muncii şi a proceselor de lucru, pe care 
executantul este obligat să le asigure în timpul lucrărilor la locul de muncă, unde lucrătorii sunt expuşi la pericolul de de 
cădere de la înăţime sau în adâncime. 

Alocarea de mijloace de protecţie personale (EPPM) este soluţionată de legea nr. 262/2006 Cul. codul muncii, cerinţe 
mai amănunţite privind EPPM, sunt specificate în ordonanţa guvernului nr. 495/2001 Sb. 

         

6.2 Paza contra incendiului 

Legea nr. 133/1985 Cul. privind paza contra incendiului reprezintă norma elementară pentru crearea condiţiilor de 
protejare eficientă a vieţii şi sănătăţii cetăţenilor şi bunurilor în faţa incendiilor şi acordarea primului ajutor în caz de 
calamităţi naturale şi alte evenimente excepţionale. 

Circulara nr. 246/2001 Cul. de prevenire a incendiilor este norma de aplicare a legii de mai sus şi defineşte noţiunile 
elementare în domeniul pazei contra incendiului. 

Alte norme relevante reglementează şi specifică mai îndeaproape cerinţele concrete privind paza contra incendiului a 
clădirilor de ex. circulara MI nr. 202/1999 Cul. condiţiile tehnice a uşilor de incendiu, legea nr. 102/2001 Cul. şi legea 
nr. 59/1998 Cul privind cerinţele elementare de securitate a produselor de construcţie. 
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6.3 Riscurile de securitate la realizarea procesulu i 

La executarea învelitorilor acoperişului a sistemului FATRAFOL-S, trebuie respectate normele de securitate, igienice şi 
de incendiu de mai sus, în versiunea în vigoare, pentru munca pe şantier, mai ales pentru munca la înăţime. 

Racordarea şi exploatarea uneltelor electrice (aparate de sudură, bormaşini ş.a.) trebuie să respecte normele în 
vigoare mai ales ordonanţa guvernului nr. 378/2001 Cul. Liniile electrice de racordare pentru exploatarea uneltelor 
electrice manuale şi a instalaţiilor pe şantier, trebuie respectată conform instrucţiunilor producătorilor acestora şi 
supuse verificării regulate şi reviziei la intervalele stabilitei. 
O atenţie deosebită o solicită manipularea cu adezivii şi cu pasta de etanşare (soluţie PVC în dizolvant organic) şi cu 
dizolvantul L-494 pentru această substanţă (tetrahidrofuran). Este vorba de un material inflamabil de clasa I, iar 
manipularea cu acestea solicită respectarea măsurilor de securitate uzuale pentru această categorie: depozitarea 
numai în depozit ajustat în mod corespunzător şi marcat de materiale inflamabile, interzicerea fumatului şi a accesul cu 
focul deschis la locul de muncă, interzicerea utilizării acestor substanţe în spaţii închise. THF care ard se pot stinge, în 
afară de stingătoare, şi cu o mare cantitate de apă. 

Inhalarea vaporilor de THF are drept consecinţă senzaţia de ameţeală, dureri de cap şi indispoziţie totală. Simptomele 
enumerate dispar repede la aer liber. La contactul cu pielea, se produce iritaţie care dispare după clătirea locului cu 
apă. 

În caz de contact a THF cu ochii, ochiul trebuie clătit cu jet mare de apă timp de 10-15 minute. Apoi este necesară 
consultaţia medicului oftalmolog. La ingerarea THF trebuie imediat provocată voma şi transportul cât mai rapid al 
persoanei accidentate la medic. 

Izolatorii care lucrează cu membranele şi orice alte persoane care se deplasează pe acoperiş trebuie instruiţi în 
prealabil cu privire la faptul că, suprafaţa umedă sau îngheţată a membranei este foarte alunecoasă, iar circulaţia pe 
membrana depusă, necesită o atenţie deosebită (şi după roua de dimineaţă). 

         

La majoritatea construcţiilor noi, se solicită întocmirea sistemului de prevenire a riscurilor SMPS. Această 
documentaţie face de obicei parte din documentaţia neceasră pentru preluarea şantierului. Respectarea măsurilor este 
controlată de conducerea şantierului, iar pe şantiere mai mari, de către inspectorul de securitate a muncii. 
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MODEL:                  FACTORII DE RISC ŞI MĂSURILE DE EVITARE A RISCURILOR 

ŞANTIER:  

FIRMA DE REALIZARE:              Fatra, a.s. Napajedla, T řída Tomáše Bati 1541, PS Č 763 61 

FELUL ACTIVITĂŢII DE MUNCĂ: Învelitoarea mantalei acoperi şului   

Loc Felul pericolului Risc Măsuri 

Pericol de cădere de la înălţime sau în 
adâncime. 1 

Asigurarea locului de muncă cu mijloace de protecţie comună 
(schele, împrejmuiri de protecţie, construcţii de sprijin etc. (Circ. 
362/2005 Cul.), echipament de protecţie personală contra căderii 
de la înăţime cf. EN 358 şi EN 361). Instruirea lucrătorilor privind 
SMPS şi controlul medical valabil. 

Vătămarea sănătăţii ori pericolul de 
viaţă prin depozitarea 
necorespunzătoare a materialului şi 
manipularea cu acesta. 

1 

Materialul trebuie depozitat şi stivuit astfel, ca să se asigure 
stabilitatea acestuia şi să se evite vătămarea sănătăţii 
lucrătorilor; limitele capacităţii portante a suportului nu au fost 
depăşite.  Lucrătorul poate manipula numai cu sarcini cu 
greutatea max. de 50 kg. 

Împiedicare, luxaţie, lovire de diferite 
piedici şi construcţii care ies în relief în 
spaţiul şantierului. 

1 
Înlăturarea piedicilor de circulaţie, menţinerea coridoarelor şi 
traseelor de comunicaţie în stare sigură şi liberă, crearea de 
trasee de transport pentru  lucrători  

Alunecare, păşirea oblică pe muchia 
treptei. 1 

Menţinerea suprafeţelor antiderapante a comunicaţiilor verticale, 
modului corespunzător de mers pe scări, utilizarea încălţămintei 
de protecţie prescrise. 

Tăiere cu cuţitul, alunecare a tăişului  
şi/sau plesnirea acestuia ⇒ tăieturi la 
mâini, picioare şi partea din faţă a 
trupului. 

1 

Atenţie mărită la tăierea şi împărţirea materialului. Utilizarea 
instrumentelor de tăiat originale şi a tăişurilor amovibile de la 
producător, pentru felul dat de împărţirea a materialelor, a se 
utiliza instrumentele de tăiat recomandate de producător, a se 
lucra cu atenţie şi fără solicitarea excesivă a instrumentului, a se 
utiliza EPPM – mănuşi de chevlar. 

Vătămarea ochilor cu fracţiuni de 
material sau spanuri (tăierea 
materialului, găurire în beton sau 
metal, etc.). 

1 Utilizarea modului sigur de muncă şi a unelteor fără graturi şi 
fisuri, utilizarea EPPM adecvat pentru protejarea ochilor li feţei. 

Lovirea lucrătorului cu un instrument 
desprins  sau parte a uneltei (ciocan, 
daltă, burghiu ş.a.). 

1 

Alegerea unui mod adecvat al procesului de muncă şi de 
echipament, prinderea uneltei de centură sau de platforma de 
lucru, utilizarea EPPM prescris (cască, ochelari, mănuşi, 
încălţăminte, salopetă de lucru). 

Înfăşurarea îmbrăcăminţii resp. părţilor 
libere a acesteia pe intrument rotativ 
(cel mai des burghiu la bormaşinile 
electrice, polizor, tenhică de ancorare 
ş.a.) 

1 

Îmbrăcăminte adecvată a lucrătorului, care aderă la corp, 
acoperământ de cap, neutilizarea mănuşilor în apropierea 
părţilor rotative a uneltelor. Concentraţie în timpul activităţii de 
muncă. 

Iritarea căilor respiratorii şi mucoaselor 
la manipularea şi împărţirea lânei 
minerale 

1 
Respectarea principiilor de muncă în siguranţă - utilzarea 
respiratorului şi îmbrăcăminţii de protecţie, căştii, ochelarilor; a 
se asigura devierea prafului din din jurul lucrătorului. 

F
at

ra
,a

.s
., 

N
ap

aj
ed

la
 

Accident de electrocutare al persoanei 
de deservire 

1 A nu se utiliza unelte deteriorate fără revizie valabilă, a se 
întreţine cablurile de  racordare, cofretul de distribuţie şi locurile 
de racordare a se menţine în stare perfectă şi a se proteja contra 
deteriorării intervenite din exploatarea şantierului. A se instrui toţi 
lucrătorii cu privire la SM şi instrucţiuni – utilizarea uneltelor el. 
numai de către persoanele instruite. A se asigura valorile 
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corespunzătoare de siguranţă prescrise de producătorul 
uneltelor ori instalaţiilor. 

Contuzionarea membrelor la 
manipularea cu sarcini (suluri 
membrană) 

1 
Utilizarea EPPM la protejarea mâinilor şi încălţămintea cu vârf de 
siguranţă, a se acorda o atenţie mărită la stivuirea materialului 
pe suport rigid. 

6.4 Siguan ţa acoperi şului în timpul utiliz ării 

În funcţie de scopul de utilizare, pe mantaua acoperişului trebuie permis accesul în siguranţă. La acoperişurile cu 
exploatare, accesul este de obicei soluţionat prin documentaţia de proiect. La celelalte acoperişuri, trebuie asigurat 
accesul în vederea controlului, întreţinerii şi reînnoirii instalaţiilor tehnice amplsate pe mantaua acoperişului. 
Dimensiunea min. a orificiului de trecere pe acoperişul cu exploatare, este stabilit de ČSN 73 1901 Proiectarea 
acoperişurilor – Stipulaţii principale,  de 600x1800 mm. 

Traseele circulabile la instalaţiile amplasate pe acoperiş, trebuie prevăzute cu tratament antiderapant. De asemenea 
calitatea materialelor amplasate sub stratul circulabil ar trebui să reziste timp îndelungat la solicitările de exploatare. 

Pe mantalele acoperişurilor trebuie instalat un sistem de sprijin pentru verificarea, întreţinerea şi remedierea acestuia 
şi a tuturor instalaţiilor amplasate pe acoperiş. Sistemul de sprijin poate fi înlocuit cu balustradă de protecţie conform 
ČSN 74 3305- balustrade de protecţie. Instrucţiunile de securitate pentru deplasarea lucrătorilor pe mantaua 
acoperişului, trebuie incluse în regulamentul de exploatare a acoperişului, ţinând cont de condiţiile climaterice variabile. 
În regulamentul de exploatare a acoperişului, ar trebui să fie delimitat un număr de persoane instruite, care au acces 
pe acopeiş. 

      

Acoperişurile fără exploatare, pe care se permite accesul numai persoanelor instruite, trebuie să fie prevăzute cu un 
orificiu de trecere de acces cu dimensiunile min. de 600x600 mm (dimensiune netă), care poate trece prin întregul 
ansamblu de alcătuire a acoperişului. Pentru trecerile de acces  din construcţiile cu pereţi învecinate, este valabilă 
dimensiunea orificiului de trecere de min. 600x1200 mm. 

Instalaţia pararăsnet amplasată pe acoperiş în trasele de trecere, nu are voie să formeze piedici şi pentru trecerea 
peste aceasta, trebuie instalate treceri sigure. 

Perimetrul mantalei acoperişului trebuie să fie propus din punct de vedere constructiv astfel, ca să nu intervină căderi 
ale părţilor constructive sau a elementelor mantalei acoperişului şi a instalaţiilor amplasate pe aceasta, peste marginea 
acoperişului. 
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7 CONTROLUL ŞI PRELUAREA LUCRĂRILOR ÎN SISTEMUL FATRAFOL-S 

7.1 Controlul calit ăţii 

Producătorul de membrane hidroizolatoare Fatra,a.s., Napajedla, în cadrul sistemului de conducere a proceselor de 
producţie, are întocmit şi administrat „Manualul de control al sustemelor hidroizolatoareFATRAFOL“, care stabileşte 
toate regulile generale privind controlul învelitorii de acoperiş, răspunderii şi metodologiei de aplicarea a acestora şi 
modul de prelucrarea a datelor. 

1. Calitatea de executare a construcţiei suport trebuie controlată înainte de instalarea stratului hidrofug, mai ales 
caracterul complet al construcţiei în suprafaţa principală şi în mod deosebit prelucrarea detaliilor construcţiilor 
de trecere, respectarea termenelor tehnologice, planeitatea suprafeţei lipsite de impurităţi, resturi de materialu, 
apă stagnantă, gheaţă şi zăpadă ş.a., taluzarea prescrisă, racordarea la construcţiile perimetrale şi terminale, 
completarea suplimentară a instalaţiilor tehnologice amplasate pe acoperiş, inclusiv conductele de racordare, 
documentul de preluare protocolară a materialelor de fond de către serviciul de urmărire tehnică a 
constructorului. 

2. Controlul stratului hidrofug reprezintă pe de o parte verificarea calităţii în ce priveşte parametri tehnici şi pe de 
altă parte a calităţii încorporării ca atare a acestui strat în construcţia acoperişului. Se verifică mai ales 
integritatea stratului, îmbinările fâşiilor, racordarea membranei la construcţiile perimetrale, terminale şi de 
trecere, umiditatea încorporată sub membrană eventual poluarea acesteia. 

3. Înainte de instalarea stratului hidroizolator principal, se verifică modul de executare a stratului de izolaţie 
termică, mai ales a calităţii stabilite în proiect a izolaţiei termice, grosimea acestuia, taluzarea, secţiunea 
rosturilor – lăţimea rosturilor, eventual umplerea acestora, stabilizarea plăcilor de suport prin ancorarea 
mecanică sau lipire, depresiunea la vărsările de acoperiş, completarea construcţiilor verticale conform PD, 
eventuala umiditate încorporată sau deformarea pieselor, rigiditatea suprafeţei etc. Stratul de izolaţie termică 
trebuie să fie preluat din punct de vedere tehnic, în mod demonstrabil, înainte de acoperirea acestuia, de către  
serviciul de urmărire tehnică a constructorului. 

4. Înainte de aşezarea stratului hidroizolator principal, se verifică calitatea membranei livrate, dacă corespunde  
PD avizate şi parametrilor tehnici indicaţi în documentaţia producătorului, mai ales tipul, grosimea, 
rectiliaritatea fâşiilor, ondulaţia fâşiilor şi aspectele vizual controlabile 

5. În decursul realizării se verifică instalarea corectă a stratului de separare dacă este prescris, montarea 
elementelor de prindere din tablă tratată cu plastic şi ancorarea lor în construcţia portantă, modul de aşezare a 
fâşiilor membranei în acord cu planul de ancorare, modul de formatare a acestora, suprapunerile longitudinale 
şi verticale, locaţia liniilor de ancorare, felul şi calitatea elementelor de ancorare livrate, distanţarea elementelor 
de ancorare de la marginea fâşiilor şi distanţa prescrisă între linii, modul de sudare, calitatea şi geometria 
sudurilor, prelucrarea detaliilor în suprafaţă şi finalizarea pe construcţiile primetrale, terminale şi de trecere, 
poziţia fâşiilor de separare antifoc eventual instalate, montarea corectă şi prelucrarea elementelor de 
canalizare, tratarea obligatorie şi cea recomandată a sudurilor cu pastă de etanşare şi altele. 

6. Controlul este efectuat de către tehnicianul constructorului învelitorii acoperişului sau un reprezentant 
desemnat de acesta. Secţiunile coerente ale înveitorii acoperişului sunt verificate, în conformitate cu condiţiile 
contractului, în cadrul procesului de predarea de către tehnicianul constructorului, reprezentantul şantierului, 
serviciul de urmărire tehnică a constructorului, eventual de alte persoane autorizate. Cu privire la procedura de 
predare, se va întocmi o înregistrare independentă în cartea tehnică a construcţiei sau un proces verbal 
independent. 

7. Procesul de predare şi preluarea a lucrărilor se ghidează după legilaţia în vigoare, cerinţele constructorului, 
condiţiile contractate şi cerinţele altor părţi interesate. Partea justificativă a documentaţiei, în afară de alte 
documente care atestă calitatea operei predate, trebuie să conţină aşa zisul „Regulament de exploatare a 
acoperişului“ cu termenii de control şi reînnoire a porţiunilor constructive selectate ale acoperişului. Foarte 
importantă, este stabilirea termenilor de verificare a elementelor de canalizare şi remedirea acestora în 
vederea funcţionalităţii depline. (Pentru prelucrarea acestei părţi din documentaţie, se poate utilza anexa H 
ČSN 73 1901 în vigoare – Proiectarea acoperişurilor - Stipulaţii principale, Ciclul de reînnoire şi control, Tabelul 
H.1 şi Tabelul H.2). Cu privire la predarea şi recepţionarea lucrărilor, trebuie întocmit un proces verbal de 
predare cu specificarea tuturor circumstanţelor relevante, cum ar fi defectele vizibile şi restanţele cu termenii 
de remedire a acestora, condiţiile activităţilor de construcţie realizate pe suprafeţele finalizate ale mantalei 
acoperişului etc. 
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7.2 Încerc ările de etan şeitate 

Dovedirea etanşeităţii învelitorii, resp. a stratului hidroizolator a predării parţiale sau a întregului obiect se poate realiza 
în câteva moduri sau combinaţii ale acestora. Pentru sistemul FATRAFOL-S, se dă prioritate încercării mecanice, cu 
vid şi cu inundare. Celelalte încercări menţionate aici se utilizează numai în cazuri excepţionale şi sunt condiţionate de 
dotarea cu aparatura aferentă. 

1. Mehanic ă – cu acul de testare se pot controla toate felurile de îmbinare (continue şi în detaliu inclusiv 
îmbinările T) cel mai devreme la 1 oră după sudare. Acul de testare utilizat pentru acest fen de încercare este 
de obicei parte integrantă a dotării elementarea sudorului şi este livrat de producătorul tehncii de sudare ( 
Leister, Herz ş.a.). Prin această metodă, prin înţeparea cu acul de testare în axa sudurii cu o presiune laterală 
uşoară, se poate detecta locul de separare ori cu lipsă de sudură la îmbinare. Se recomandă efectuarea 
acestei încercări înainte de tratarea sudurilor cu pastă de etanşare, la acoperişurile cu strat de stabilizare, 
acoperişurile inversive, acoperişurile de exploatare, acoperişurile vegetale şi peste tot acolo, unde stratul etanş 
la apă va fi acoperit de următorul strat. 

 

2. Încercarea cu vid – în conformitate cu metodologia EN 1593, verificăm locurile selectate critice ale stratului 
hidroizolator (îmbinările-T, detalii 3D, dolii, vărsări ş.a.), cu ajutorul a două clopote din sticlă organică. 
Încercarea este limitată de dimensiunea clopotului de încercare direct de cca 600 mm, iar încercarea la toate 
sudurile este neeconomică şi pretenţioasă la timp. Pe învelişul încercat se aplică substanţa de detectare (apă 
cu săpun) şi se aplică clopotul de încercare. Dacă în timp de 15 secunde nu se formază bule pe suprafaţa 
învelişului, locul încercat este etanş. 
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3. Încercare prin inundare  – pentru efectuarea acestei încercări se poate utiliza în mod potrivit, metodologia 
conform ČSN 75 0905 – Încercări de etanşeitate a recipientelor de apă şi canalizare. Utilizarea acestei 
metodologii este limitată de parametri daţi ai mantalei acoperişului, mai ales de solicitarea admisă a 
construcţiei portante, de nivelul maxim de apă şi de dimensiunea de suprafaţă a mantalei acoperişului. De 
obicei, mantalele acoperişurilor cu suprafaţa de 100 m² sunt inundate cu nivel coerent, cele mai mari doar 
parţial, de ex. doliile nivelurilor acoperişului sau treptat pe sectoare de încercare. Înălţimea maximă a coloanei 
de apă ar trebui recomandată de static, ţinând cont de solicitarea dinamică a mantalei acoperişului. 

 

4. Cu fum color  – metodologia acestei încercări constă în presionarea spaţiului de sub stratul hidroizolator cu 
fum color inert, care detectează eventualele neetanşeităţi prin amprentă color pe suprafaţa membranei. Se 
preconizează instalarea unui strat următor etanş la aer, în construcţia mantalei acoperişului acest rol îl poate 
prelua de ex. stratul hidrofug. 

5. Alte metode  – de ex. prin tensiune cu înaltă frecvenţă sau ultrasunet. Aceste încercări sunt mai puţin 
avantajoase pentru controlul mantalei acoperişului şi solicită măsuri speciale, pentru a fi demonstrabile. 

6. Defectoscopia de impedan ţă – metodă de încercare pentru constatarea umidităţii în mantaua acoperişului. 
Această încercare nu descoperă în mod direct neetanşeitatea învelişului hidroizolator, dar cu ajutorul 
constatării umidităţii de sub hidroizolaţie, ne ajută să localizăm eventualele defecte în 
membrana hidroizolatoare 

Toate încercările menţionate mai sus trebuie convenite în prealabil cu conducerea şantierului şi cu servicul de 
urmărire tehnică a constructorului şi aprobate de revizitorul PD. De asemenea trebuie luat în considerare şi preţul 
pentru executarea acestor încercări, deoarece costurile de executare de ex. a încercării cu inundare, pot ajunge la 
zeci de mii. 

Cu privire la toate încercările efectuate, trebuie ţinută documentaţia tehnică şi întocmit buletinul de efectuare a 
încercării. Modele de buletine sunt prescrise pentru unele dintre ele de norma tehnologică, pentru altele se poate 
întocmi buletin propriu. Conform normelor speciale, persoanele cate fac unele dintre încercări ar trebui să fie 
competente din punct de vedere profesional pentru această activitate,  sau cel puţin autorizate de către executantul 
învelitorii acoperişului. 
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8 COMPETENŢA ŞI DOTAREA ECHIPEI DE LUCRU A IZOLATORILOR 

8.1 Competen ţa profesional ă 

Lucrătorii profesionişti – izolatorii, carea realizează sisteme hidroizolatoare FATRAFOL-S, trebuie să fie demonstabil 
instruiţi pentru această activitate. Instructajele regulate şi excepţionale a firmelor de aplicare noi sunt asigurate de 
punctul de lucru specializat Fatra, a.s., Napajedla, Studio izolaţii şi „Certificat de competenţă profesională pentru 
montajul membranelor hidroizolatoare FATRAFOL“ sunt emise în baza absolvirii cu succes a unui curs de 2 zile. 
Perioada de valabilitate a certificatului este la ora actuală de 5 ani. Fatra, a.s., Napajedla, în conformitate cu programul 
de dezvoltare permanent susţinută, organizează instructaje repetate regulate cu orientare asupra inovaţiei produselor 
şi a tehnologiei progresive şi modificărilor legislative. Aceste instructaje permit printre altele schimbul de informaţii 
tehnice şi îmbunătăţirea nivelului de profesionalitate a firmelor de aplicare. 

Şeful echipei şi izolatorilor ar trebui să prezinte la cerere copia acestui Certificat de competenţă profesională pentru 
montajul membranelor hidroizolatoare FATRAFOL. Prin acest certificat, producătorul membranei FATRAFOL - 
FATRA, a.s. Napajedla, garantează că lucrătorii au fost instruţi şi că sunt competenţi din punct de vedere profesional 
pentru activităţile menţionate în acesta. Lucrătorii fără acest certificat, pot desfăşura în cadrul echipei, doar munci 
ajutătoare. 

Acest certificat nu înlocuieşte pregătirea profesională de specialitate (de ex. certificatul de absolvire în domeniul 
izolator) şi în baza lui nu se poate obţine autorizaţie de funcţionare pentru desfăşurarea activităţii în meseria izolator. 

8.2 Dotarea echipei de lucru 

8.2.1 Aparate electrice 

• aparat de sudură cu aer cald cu suflaj cu fantă lăţime 40 mm şi 20 mm (tip recomandat LEISTER TRIAC S sau 
TRIAC PID, TRIAC AT, HERZ – Rion) 

• aparat automat de sudură rulant (tip recomandat LEISTER VARIMAT, HERZ – Laron, ş.a.) 
• bormaşină cu percuţie cu set de burghie în beton şi alte materiále 
• aspirátor de apă 
• trompă de vid cu subpresiune şi clopote pentru verificarea cu vid a etanşeităţii 
• şurubelniţă acumulator 
• polizor unghiular cu disc de tăiere a metalelor 
• alte unelte şi instalaci electrice  cum ar fi automate de ancorare, pistol de chituit, aplicatioare de adeziv PU ş.a.. 
• prelungitor electric 

    
 

8.2.2 Unelte şi instrumente de lucru 
• aparat de măsurare tiraj 
• dispozitiv de nivelare 
• metru pliant 
• riglă din oţel 
• termometru 

• cretă grasă 
• creion dulgheresc 
• cuţit cu copcă 
• foarfecă 
• garnitură pentru tăierea membranei 
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• cilindri presare manuale din cauciuc sau teflon 
• cylindru de presare (în cazul lipirii membranei pe 

suport) 
• ustensilă pentru baterea niturilor de torză (ţeavă din 

oţel Js 4÷5 mm, lungime cca 150 mm) 
• ciocan 
• cleşte pentru nituire 
• pistol mecanic pentru scoaterea chitului din cartuş 
• cleşte combinat 
• ac de încercare pentru testarea îmbinărilor 
• trusă cu perforatoare 
• PE flacoane cu tub de scurgere 
• tăietor din oţel 

• cărpe pentru curăţare 
• şurubelniţe plate şi crucişe 
• cleme din cauciuc pentru curăţarea suprafeţei 

membranei 
• bonfaier 
• burete mecanic pentru îndepărtarea băltoacelor de 

apă 
• foarfece manual pentru tablă 
• saci din PE pentru deşeuri 
• perie din brnz pentru curăţirea duzelor de şliţ 
• mătură 
• cleme pentru chit 
• lopată pentru gunoi 
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8.2.3 Trus ă cu uneltele manuale principale – trus ă de montaj 

 

Echipament de protecţie personal de bază: 

• salopetă de lucru 
• încălţăminte cu talpă moale şi vârf de siguranţă în executare de vară/de iarnă 
• mănuşi de protecţie din piele tăbăcită cu crom 
• ochelari de protecţie sau vizieră  
• genunchiere 
• căciulă cu streaşină 
• ochelari de soare cu filtru UV 
• protector antifon 
• respirator (nu este strict necesar) 
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9 TABELUL NORMELOR  CITATE 

 

Indica ţia Denumirea (român ă) Denumirea (englez ă) 

ČSN 73 0540-2 Protecţia termică a clădirilor – Partea a 2 a: 
Cerinţe 

Thermal protection of buildings - Part 2: 
Requirements 

ČSN P 73 0606 Hidroizolarea construcţiilor – Învelişuri  
hidroizolante – Prevederi elementare 

Waterproofing of buildings - Continuous sheet 
water proofing - Basic provisions 

ČSN 73 1901 Proiectarea acoperişurilor - Prevederi 
elementare 

Designing of roofs - Basic provisions 

ČSN 73 3610 Proiectarea construcţiilor de tinichigerie Design of sheet metal constructions 

ČSN 74 3305 Balustrăzi de protecţie Garde-corps 

ČSN 74 4505 Podele – Prevederi comune Floors – Common Regulations 

ČSN 75 0905 Încercările etanşietăţii la apă a bazinelor de 
apă şi de canalizare 

Water suply and sewerage tanks. Testing of 
water-tightness 

EN 13956 

Cordoanele şi membranele hidroizolatoare – 
Cordoanele şi membranele din plastic şi 
cauciuc pentru hidroizolarea acoperişurilor - 
Definiţii şi caracteristici 

Flexible sheet for waterproofing - Plastic and 
rubber sheets for roof waterproofing - Definitions 
and characteristics 

EN 13984 
Cordoanele şi membranele hidroizolatoare – 
din plastic şi cauciuc prevenirea aburilor - 
Definiţie şi caracteristici 

Flexible sheets for waterproofing - Plastic and 
rubber vapour control layers - Definitions and 
characteristics 

EN 14783 

Produsele din tablă pentru sprijinirea întregii 
suprafeţe a materialelor de acoperire şi a 
căptuşeli interioare şi exteriére – Specificaţiile 
produselor şi cerinţele 

Fully supported metal sheet and strip for roofing, 
external cladding and internal lining - Product 
specification and requirements 

EN 1593 Încercări indestructive – Încercarea etanşietăţii 
– Metoda Bublinková  

Non-destructive testing - Leak testing - Bubble 
emission techniques 

ČSN EN 1991-1-1 

Eurocod 1: Solicitările construcţiilor - Partea 1-
1: Solicitarea generală – Greutăţile de 
capacitate, greutatea proprie şi greutatea utilă 
a construcţiilor civile 

Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-1: 
General actions - Densities, self-weight, imposed 
loads for buildings 

ČSN EN 1991-1-3 Eurocod 1: Solicitarea construcţiilor - Partea 1-
3: Solicitarea generală – Solicitarea la zăpadă 

Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-3: 
General actions - Snow loads 

ČSN EN 1991-1-4 Eurokód 1: Sarcinile construcţiilor - Část 1-4: 
Sarcină generală – Sarcină la vânt 

Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-4: 
General actions - Wind loads 

EN 358 

Mijloacele de protecţie personală pentru lucru 
la altitudine şi prevenirea căderilor din înălţimi 
– Centurile de siguranţă pentru lunul la 
înălţime şi reţinere şi articolele de lucru de 
racordare 

Personal protective equipment for work 
positioning and prevention of falls from a height - 
Belts for work positioning and restraint and work 
positioning lanyards 

EN 361 Mijloacele de protecţie personală împotriva 
căderilor de la înălţimi – de prindere 

Personal protective equipment against falls from 
a height - Full body harnesses 

EN ISO 14001 Sistemele managementului de mediu – 
Cerinţele cu modul de întrebuinţare 

Environmental management systems - 
Requirements with guidance for use 

EN ISO 9001 Sistemele managementului de calitate - 
Cerinţe 

Quality management systems - Requirements 
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10 Principiile de solu ţionare de construc ţie a detaliilor caracteristice 

10.1 Rezumat detalii 

10.1.1 Îmbinarea membranelor FATRAFOL reciproc ă şi cu elemente de prindere liniare 

Detaliu 201: Îmbinările membranei FATRAFOL cu suprapunerea fâşiilor fără ancorare la suport 

Detaliu 202: Îmbinările membranei FATRAFOL cu suprapunerea fâşiilor cu lipire la suport 

Detaliu 203: Îmbinările membranei FATRAFOL cu suprapunerea fâşiilor cu ancorare la suport 

Detaliu 204: Îmbinările membranei FATRAFOL 807 longitudinale (laterale) cu ancorarea la suport 

Detaliu 205: Îmbinările membranei FATRAFOL 807 transversale (frontale) cu fâşii de legătură şi lipire 

Detaliu 206: Îmbinările membranei FATRAFOL 814 cu ancorare la suport 

Detaliu 207: Îmbinările membranei FATRAFOL cu elemente perimetrale de prindere din tablă tratată cu plastic 

Detaliu 208: Îmbinările membranei FATRAFOL 807 cu elemente perimetrale de prindere din tablă tratată cu plastic 

Detaliu 209: Îmbinările membranei FATRAFOL cu elemente perimetrale de prindere din tablă tratată cu plastic 

Detaliu 210: Prelucrarea membranei FATRAFOL P – ancorare concentrată ulterioară 

Detaliu 211: Etanşarea cu piese fasonate – colţ, colţ de stradă 

Detaliu 212: Etanşarea suplimentară cu piese fasonate – colţ, colţ de stradă 

Detaliu 213: Ancorarea membranei FATRAFOL prin milocul fâşiei cu peticire 

Detaliu 214: Ancorare liniară a membranei FATRAFOL prin lipire pe ţinte de ancorare 

10.1.2 Finalizarea învelitorii pe perete vertical 

Detaliu 301: Finalizarea izolaţiei din membrană FATRAFOL pe perete cu izolaţie termică 

Detaliu 302: Finalizarea izolaţiei din membrană FATRAFOL pe perete cu bară de acoperire 

Detaliu 303: Finalizarea izolaţiei din membrană FATRAFOL pe construcţia izolată termic 

Detaliu 304: Finalizarea izolaţiei din membrană FATRAFOL 814 – varianta 1 

Detaliu 305: Finalizarea izolaţiei din membrană FATRAFOL 814 – varianta 2 

10.1.3 Trecerea izola ţiei verticale pe orizontal ă 

Detaliu 401: Prelucrarea trecerii izolaţiei verticale pe orizontală din membrană FATRAFOL varianta 1 

Detaliu 402: Prelucrarea trecerii izolaţiei verticale pe orizontală din membrană FATRAFOL varianta 2 

Detaliu 403: OPrelucrarea trecerii izolaţiei verticale pe orizontală din membrană FATRAFOL 807 

Detaliu 404: Prelucrarea trecerii izolaţiei verticale pe orizontală din membrană FATRAFOL – acoperiş cu izolaţie 
termică din plastic celular 

Detaliu 405: Prelucrarea trecerii izolaţiei verticale pe orizontală din membrană FATRAFOL – acoperiş cu pavaj pe 
garnituri cu finalizare pe pragul otvorové výplně 

Detaliu 406: Prelucrarea trecerii izolaţiei verticale pe orizontală din membrană FATRAFOL – acoperiş cu balastare 
finalizat la fereastra rabatabilă 

Detaliu 407: Prelucrarea trecerii izolaţiei verticale pe orizontală din membrană FATRAFOL – acoperiş inversiv 

Detaliu 408: Prelucrarea trecerii izolaţiei verticale pe orizontală din membrană FATRAFOL – acoperiş verde 

10.1.4 Prelucrarea aticului şi finalizarea învelitorii la nivelul acoperi şului 

Detaliu 501: Prelucrarea aticului cu draniţă din tablă tratată cu plastic cu izolaţie termică 

Detaliu 502: Prelucrarea aticului cu bară de pcoperire din tablă zincată sau de cupru 

Detaliu 503: Finalizarea învelitorii cu draniţă din tablă tratată cu plastic la nivelul acoperişului 

Detaliu 504: Finalizarea învelitorii cu draniţă din tablă tratată cu plastic la acoperişul izolat termic cu strat de îgreunare 
zásypem 

Detaliu 505: Finalizarea învelitorii cu bară de contravântuire la marginea creştetului acoperişului 

Detaliu 506: Finalizarea învelitorii cu bară de contravântuire la nivelul acoperişului cu izolaţie termică a faţadei 
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Detaliu 507: Finalizarea învelitorii cu bară de contravântuire la nivelul acoperişului cu izolaţie termică ulterioară 

Detaliu 508: Finalizarea învelitorii pe consturcţia izolată termic 

10.1.5 Prelucrarea jgheaburilor de acoperi ş, scurgerilor, trecerilor 

Detaliu 601: Jgheab între acoperişuri din membrană FATRAFOL cu izolaţie termică 

Detaliu 602: Jgheab în spatele aticului din membrană FATRAFOL cu izolaţie termică 

Detaliu 603: Racordarea învelitorii la pâlnia de scurgere cu garnitură PVC – acoperiş cu izolaţie termică pe tablă 
trapezoidală 

Detaliu 604: Racordarea învelitorii la scurgerea cu două nivele a acoperişului cu izolaţie termică 

Detaliu 605: Racordarea învelitorii la gura de scurgere colţ (gargui) 

Detaliu 606: Prelucrarea stâlpilor balustradei cu piesă fasonată de trecere 

Detaliu 607: Prelucrarea trecerilor conductelor cu izolaţie termică 

Detaliu 608: Prelucrarea trecerilor conductelor fără izolaţie termică 

Detaliu 609: Coş de aerisire pe acoperişul izolat termic 

Detaliu 610: Coş de aerisire 

10.2 Planşe schematice ale detaliilor 
Pe imaginile următoare este ilustrată în mod schematic soluţionarea detaliilor. Modul de ancorare al membranelor de 
suport în secţiuni, este doar cel preconizat, alegerea şi frecvenţa elementelor de ancorare trebuie efectuată 
întotdeauna conform principiilor de construcţie descrise mai sus. 

 



 

Legend ă: 
1 membrană hidroizolatoare FATRAFOL 

2 membrană hidroizolatoare FATRAFOL 807 (807/V) cu textil laminat 

3 textil de protecţie 

4 îmbinare membrană 

5 profil din tablă tratată cu plastic 

6 element de ancorare 

7 pastă de etanşare de siguranţă Z-01 

8 chit PU 

9 strat hidroizolator din asfalt 

10 placă de izolaţie termică din plastic expandat 

11 placă de izolaţie termică din fibre minerale 

12 membrană hidrofugă  

13 tablă trapezoidală 

14 garnitură de plastic 

15 pavaj 

16 strat de balastare cu piatră spartă 

17 membrană cu proeminenţe  

18 sol vărsat 

19 strat vegetal 

20 tencuială finalizată prin bară de faţadă de aluminiu 

21 tablă de oţel 

22 şurub pentru lemn 

23 lemn 

24 piesă fasonată Colţ tip 10 

25 piesă fasonată  Tub gofrat tip 11 

26 gură de scurgere acoperiş 

27 colier din membrană PVC 

28 garnitură de scurgere din PVC 

29 conducte din PVC 

30 profil de etanşare din PE expandat 

31 coş de aerisire din PVC 

32 sârmă de captare paratrăsnet 

33 căptuşeală de beton 

34 suport de plastic 

35 ancorare prin lipire 

36 ţeavă de fontă 

37 bandă de strângere din oţel 

38 tablă de tinichigerie 

39 nit unilateral 


