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Fișă tehnică

Hydropanel 9

Hydropanel 9 mm este o placă din fibrociment ce conţine filere minerale selectate 
(mica), fibre organice de ranforsare, ciment Portland și aditivi funcţionali. Hydropanel 
poate avea toate muchiile drepte sau profilate, sau doar 2 muchii profilate. Placa 
Hydropanel îndeplinește simultan 4 performanţe: rezistenţă la impact, rezistenţă la 
umiditate, rezistenţă la acţiunea focului și performanţă acustică.

Descriere:

Caracteristici:
Grosime 9 mm

Lăţime 900, 1200,1250 mm

Lungime 2600, 3000 mm

Muchie conică sau dreaptă

Greutate* 12,7 kg/m²

Densitate(medie)* 1180 kg/m³

Clasa de reacţie la foc A2-s1,d0

Conductivitate termică 0,19 W/mK

Rezistenţa la încovoiere în sens 
longitudinal 11 N/mm²

Rezistenţa la încovoiere în sens 
transversal 16 N/mm²

Ambalare 30 plăci/palet

Cod SAP
*Valori cu titlu informativ
Placa îndeplinește cerinţele normei EN 12467

Ilustraţie pentru muchii profilate 
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Placă Hydropanel: 
exemplu de muchii longitudinale profilate

http://www.siniat.ro/ro-ro/produse-sisteme/produse
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Certificare:
▶ Sistem de management al calitatii implementat conform ISO 9001:2000 

▶ Producătorul furnizează declaraţia de conformitate CE în concordanţă cu 

Directiva Europeană privind Produsele pentru Construcţii. Produsele sunt livrate cu 

eticheta ATG, care garantează conformitatea cu marcajul CE şi cu standardul NBN 

EN 12467 “Plăci plane de fibrociment”. Producătorul deţine de asemenea certificare 

ISO. Plăcile Hydropanel deţin EPD (Environmental Product Declaration – Declaraţia 

de mediu a produsului). O declaraţie EPD pentru Hydropanel a fost eliberată în 

conformitate cu ISO14025 de către Institutul German pentru Construcţii şi Mediu 

(Institut Bauen und Umwelt e.V IBU) şi poate fi obţinută la cerere. 
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Domenii de utilizare:
▶ Pereţi interiori: realizarea de pereţi 
despărţitori de înaltă performanţă, 
substrat de susţinere pentru placări 
ceramice, pereţi despărţitori cu 
performanţă acustică ridicată, pereţi 
despărţitori rezistenţi la impact 
▶ Pardoseli interioare, strat şapă 
uscată, substrat pentru placări ceramice
▶ Plafoane: placări pentru plafoane 
vopsite

Sunt posibile următoarele finisări ale 
suprafeţei:
▶ Pereţi: vopsea, plăci ceramice, sticlă 
vopsită, piatră naturală, tapet, glet, 
etc. Pentru detalii încărcări admise 
contactaţi Departamentul Asistenţă 
Tehnică SINIAT
▶ Plafoane: vopsea, tapet, etc
▶ Podele: plăci ceramice, mochetă, 
parchet masiv, parchet laminat.

Recomandări depozitare 
și transportul plăcilor:
Calitatea înaltă a finisării cu ajutorul 
plăcilor din gips-carton Hydropanel  
9 mm poate fi asigurată dacă se respectă 
următoarele recomandări: 
▶ plăcile se transportă cu marginea 
transversală vertical sau cu mijloace de 
transport speciale adaptate (cărucioare, 
motostivuitoare, camioane)
▶ plăcile se depozitează pe pardoseli 
uscate şi netede (pe paleţi sau distanţieri 
dispuşi la o distanţă de maxim cm între 

ei). Acest tip de depozitare împiedică 
apariţia deteriorărilor (deformări sau 
rupere)
▶ plăcile trebuie ferite de umiditate 
şi de actiunea directă a factorilor 
atmosferici
▶ depozitarea şi montajul se 
efectuează la interior, la temperaturi 
cuprinse între 5-40°C şi cu o umiditate 
relativă a încăperilor de maxim 60%
▶ la depozitarea plăcilor trebuie să 
se ţină seama de capacitatea portantă 
a pardoselii. De exemplu: 30 plăci 
Hydropanel cu grosimea de 9 mm 
reprezintă o greutate pentru pardoseală 
de aprox. 390 kg/m².

Măsuri de protecţie:
În timpul tăierii mecanice a plăcilor, 
se poate degaja praf care irită 
căile respiratorii şi ochii. În plus, 
inhalarea pulberilor fine (de mărime 
respirabilă) care conţin cuarţ, mai 
ales în concentraţii mari sau pe 
perioade îndelungate, poate provoca 
boli pulmonare şi poate creşte riscul 
de cancer pulmonar. Se recomandă 
utilizarea următoarelor echipamente 
de protecţie: cască, mănuşi, ochelari şi 
mască de protecţie.
În funcţie de condiţiile de lucru, trebuie 
prevăzută aparatură adecvată, cu 
sisteme de extracţie a prafului şi/sau 
ventilaţie.

Rezistenţă la foc

Rezistenţă la impact

Rezistenţă la umiditate

Performanţă acustică


