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Fabricarea 
plăcilor din gips-carton

Caracteristicile 
plăcilor din gips-carton
Se caracterizează prin:  • dimensiuni • natura miezului
 • natura muchiilor • natura paramentului

Combinând aceste caracteristici, puteţi răspunde tuturor cerinţelor de izolare şi protecţie necesare 
finisajelor interioare ale construcţiilor (din punct de vedere al rezistenţei la foc, izolare acustică, 
termică, mecanică, umiditate, decoraţii).

Plăcile din gips-carton  conţin toţi indicatorii care permit caracterizarea miezului, paramentului 
şi muchiei, cât şi un marcaj pe parament care permite vizualizarea dispunerii şuruburilor şi a poziţiei 
profilelor metalice (pentru 600 mm).
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Culoare parament Miez Parament Marcaje

Dimensiuni

Conturul muchiilor

Parament
Déco alb

Parament
Déco alb

Parament
Feu alb

Parament
standard

crem

Parament
hydroflam

verde

Parament
standard

crem

Parament
flam roz

Parament
hydro

portocaliu

Miez standard  Carton standard
Miez cu duritate mare  Deco Parament pre-imprimat

Miez hidrofug  Carton standard
  Deco Parament pre-imprimat 

Miez hidrofug  Fibră de sticlă

Miez rezistent la foc  Carton standard
  Parament greu 
  combustibil

Miez rezistent la foc şi  Parament greu 
hidrofug  combustibil hidrofug

Miez cu proprietăţi acustice Carton standard

Miez rezistent la foc  M0 Parament 
  incombustibil (fibră de sticlă)

Miez compact  Carton standard
armat şi hidrofug

Grosime [mm]

Muchie  
conică

Muchie  
dreaptă

Muchie  
semirotundă

La Dura

Parament
standard
albastru

AquaBoard

Prégyfeu

6,5 9,5 12,5 15 18 20 25

Lăţime [mm]

2000 600
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Parament
hydro verde

Lungime [mm]

3000........
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 Pereţi distributivi - D 
   Economic: Perete  simplu placat
   Standard: Perete  dublu placat
   Performanţe ridicate: Perete  triplu placat

 Pereţi separativi - S Perete  asimetric

 Pereţi separativi de mare înălţime - SL şi SLA
   Pentru săli de cinema:  Perete  SLA - separativ legat acustic
   De mare înălţime:  Perete  SL - separativ legat

 Pereţi tehnici 
   Antiefracţie Perete PRÉGYMETAL DÉFITM

   Antiradiaţii Perete PRÉGY RXTM

   Antiumezeală   Perete AquaBoard 
  Expunere la umiditate extremă
   Antiimpact Perete rezistent la impact-LaDura 
 Perete cu plăci din fibrociment

 Pereţi curbi 
   Standard  Perete  Contur

Asocierea structurilor şi accesoriilor metalice cu plăcile din gips-carton  
permite o multitudine de soluţii de montaj: pereţi, plafoane, placări, tubulaturi  
de ventilaţie, protecţie structuri metalice, etc.

PEREŢI DIN GIPS-CARTON

Sisteme constructive

PLAFOANE DIN GIPS-CARTON 
 Plafoane

   Standard:  Plafon  structură simplă - Racord suspensie
 Plafon  structură simplă - Bridă reglabilă

   Performanţe ridicate: Plafon  structură dublă - Racord NONIUS
 Plafon  structură 2PLUS

 Plafoane acustice
   Plafon  Racord de suspensie PHONISTAR (încărcări mari)
   Plafon  Racord de suspensie PHONISSIMO (încărcări medii)
   Plafon  Racord de suspensie PHONILIGHT (încărcări mici)

 Plafoane decorative şi acustice
   Plafon 

 Plafoane decorative curbate
   Plafon curb  
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PROTECŢIA STRUCTURILOR METALICE

  - placări pentru protecţia la foc a structurilor metalice

PLACĂRI DIN GIPS-CARTON

 Placări    Fixare mecanică - profile CD

 Placări    Fixare mecanică - profile CW

 Placări    Fixare prin lipire - 

TUBULATURI, VENTILAŢIE, EVACUARE FUM ŞI GAZE FIERBINŢI

 Tubulaturi orizontale şi verticale PRÉGYFEU M0

 Tubulaturi de ventilaţie: asigură aportul de aer curat în cazul unui incendiu, tubulaturile 
de ventilaţie trebuie să reziste acţiunii focului exterior asupra acestora

 Tubulaturi de desfumare: asigură evacuarea fumului şi gazelor cauzate de incendii, 
tubulaturile de desfumare sunt concepute pentru a rezista unui incendiu

În cazul construcţiilor metalice, structura trebuie protejată împotriva focului. În funcţie de 
importanţa compartimentului de foc și a factorului de masivitate - care reflectă rezistenţa 
proprie a elementului structural, se impun măsuri suplimentare de protecţie.
Raportat la gradul de importanţă, protecţia elementelor metalice se recomandă a fi făcută cu 
placări uscate - din gips-carton special pentru sisteme rezistente la foc. Cele mai uzuale sunt 
plăcile  și PregyFEU M0.
Este esenţial să avem în vedere că majoritatea elementelor metalice se protejează cu sisteme 
prinse în clipsuri sau alte soluţii în funcţie de situaţie - reprezentate în proiectul de detaliu, 
fără însă a perfora elementul structural. 
Principalul document care face referire în detaliu la tipul și importanţa acestor protecţii ale 
structurii este scenariul de securitate la incendiu.
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CADRU LEGISLATIV
Protecţia la zgomot este stipulată ca cerinţă (exigenţă) esenţială în Directiva Consiliului Europei nr. 
89/106/CEE şi în documentele interpretative aprobate la 30 noiembrie 1993 şi este definită după cum 
urmează:
“Construcţia trebuie proiectată şi executată astfel încât zgomotul perceput de utilizatori sau persoanele 
aflate în apropiere să fie menţinut la un nivel care să nu afecteze sănătatea acestora şi să le permită să 
doarmă, să se odihnească şi să lucreze în condiţii satisfăcătoare”.
„Protecţia la zgomot” este în acelaşi timp CERINŢA DE CALITATE „F” în construcţii în contextul 
Legii Calităţii în Construcţii nr. 10 / 1995.
Reglementările tehnice din domeniul acusticii construcţiilor detaliază indicii şi condiţiile tehnice 
specifice ale cerinţei de protecţie la zgomot, precum şi măsurile necesare pentru respectarea acesteia.

TERMINOLOGIE
Simbolurile şi unităţile de măsură ale mărimilor utilizate sunt conforme cu definiţiile din 
STAS 1957/1,2,3  88 „Acustică. Terminologie”.

Zgomotul: fenomen sonor neplăcut - se disting 4 tipuri de zgomote în cadrul unei clădiri:

   zgomote aeriene exterioare   zgomote aeriene interioare

   zgomote de impact datorate şocurilor   zgomote provocate de instalaţii.

Zgomotul este compus din sunete de diferite frecvenţe, care se transmit prin toate mijloacele, în special 
prin aer, sub formă de unde de presiune şi de „depresiune”.
Variaţiile de presiune, dintr-un anumit punct, sunt exprimate de frecvenţa zgomotului, în Hertzi (numărul 
de variaţii pe secundă). Se disting sunete joase, (frecvenţe joase), sunete cu frecvenţe medii şi sunete 
ascuţite (frecvenţe înalte). Urechea umană percepe, în medie, sunetele a căror frecvenţă este cuprinsă între  
20 Hz (sunete cu frecvenţe joase) şi 16.000 Hz (sunete cu frecvenţe înalte). Percepţia frecvenţelor 
înalte se diminuează odată cu înaintarea în vârstă.
Nivelul sonor (intensitatea zgomotului) este definit în raport cu presiunea de referinţă care corespunde 
pragului minim de percepere a zgomotului de către fiinţa umană. El se măsoară în decibeli (dB).
Nivelurile de zgomot sunt cuprinse între 0 şi 120 dB.

Intensităţi nivel de zgomote:
   120 dB: insuportabil, în apropierea avioanelor
   100 dB: claxonul maşinilor
     80 dB: pe stradă în circulaţie intensă
     60 dB: în timpul conversaţiei obişnuite; pe stradă în circulaţie mai puţin intensă
     50 dB: radio cu volum mediu
     40 dB: nivelul maxim pentru desfăşurarea unei activităţi intelectuale, zgomotul emis de un 

calculator silenţios de birou
     20 dB: studioul de înregistrare în lipsa oricărei activităţi, linişte la ţară, în locurile foarte liniştite, 

ticăitul unui ceas de mână
       0 dB: pragul minim de audibilitate

Acustică
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IZOLAŢIA ACUSTICĂ

  Izolarea la zgomot aerian 

Izolarea la zgomot aerian defineşte acţiunea prin care se urmăreşte ca elementele de construcţii separatoare între 
unităţile funcţionale ale clădirii (în principal pereţi sau planşee) să reducă transmisia zgomotului aerian între cele 
două spaţii pe care le separă.
Reducerea trebuie să fie efectivă în ambele sensuri de transmitere a zgomotului.

Izolarea este definită de indici de izolare care ţin seama în esenţă de diferenţa de nivel de zgomot între cele două 
spaţii. Performanţa peretelui despărţitor este dată de indicele Rw+C, în dB, măsurată în laborator: cu cât acest 
indice are o valoare mai mare cu atât peretele despărţitor este mai performant din punct de vedere acustic.

La montajul peretelui pe şantier, trebuie să se ţină cont de influenţele elementelor care formează încăperea în care 
este instalat:

 Transmisiile colaterale depind de natura pereţilor despărţitori laterali şi de modul de prindere al acestor pereţi
 Transmisiile parazite sunt legate de defectele pereţilor despărţitori
 Volumul şi dispunerea relativă a încăperilor învecinate

Notă: De regulă izolarea efectivă realizată „în situ” este mai mică decât cea măsurată în laborator datorită existenţei 
unor căi colaterale de transmitere a sunetului şi este influenţată de caracteristicile de absorbţie sau reverberaţie 
ale spaţiului considerat ca protejat.

 Dn,T = R'w+C - (Transmisii colaterale + Transmisii parazite) - K

K = coeficient directivitate, este considerat  funcţie de dispunerea
şi tipul echipamentului care măsoară recepţia sunetului

Izolarea la zgomot aerian poate fi definită ca diferenţa între nivelurile de zgomot
din cele două încăperi (spaţii) separate de elementul de construcţie considerat:

IZOLARE ACUSTICĂ STANDARDIZATĂ Dn,T între două încăperi sau spaţii, 
definită de relaţia:

 Dn,T = L1- L2 + 10*lg (T/T0) = Rw + 10*lg0.32 (V/S) (dB)

IZOLARE ACUSTICĂ NORMALIZATĂ Dn, definită de relaţia:

 Dn = L1 - L2 + 10*lg (A/A0) = Rw + 10*lg (A0/S) (dB)

în care:
L1, L2 = niveluri de zgomot în spaţiul de emisie, respectiv de recepţie, în dB
T = durata de reverberaţie măsurată (calculată) în spaţiul de recepţie, în secunde
T0 = durata de reverberaţie de referinţă, în sec. (T0 = 0,5 sec.)
A = aria de absorbţie acustică echivalentă în spaţiul de recepţie, în m2

A0 = aria de absorbţie acustică echivalentă de referinţă (A0 = 10 m2)
R = indice de atenuare acustică
Rw = indice de izolare la zgomot aerian
R'w = indice de izolare la zgomot aerian „în situ”
V = volumul spaţiului de recepţie, în m3

S = suma suprafeţelor delimitatoare ale spaţiului de recepţie, în m2

   
Izolarea la zgomot aerian se poate referi direct la elementul de construcţie 
considerat:

INDICE DE ATENUARE ACUSTICĂ Rw pentru un element de construcţie, măsurat 
prin încercare în laborator, este definit de relaţia:

 R = L1 - L2 + 10*lg S/A (dB)

în care:

L1, L2 = niveluri de zgomot în spaţiul de emisie, respectiv de recepţie, în dB
S = suprafaţa probei (perete sau planşeu), în m2

A = aria de absorbţie echivalentă în camera de recepţie, în m2

Rw+C

Dn,T

R

E
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 Izolarea la zgomot de impact

Izolarea la zgomotul de impact este acţiunea prin care se urmăreşte ca nivelul de zgomot datorat 
unor şocuri de natură mecanică (paşi, obiecte căzute, manevrări de mobilier) asupra ansamblului unui 
planşeu să se audă pe cât posibil redus atât în spaţiul de sub planşeu cât şi în spaţiile alăturate.
Zgomotul de impact este unul din aspectele domeniului mai vast al zgomotului transmis prin elementele 
structurale ale clădirii (denumit şi zgomot structural).
Izolarea la zgomot de impact se determină în laborator prin măsurarea în spaţiul de recepţie a nivelului 
de zgomot produs de un aparat standardizat (numit ciocan de impact) care produce lovituri în plafonul 
standardizat aflat între spaţiul de emisie (sus) şi spaţiul de recepţie (jos).

Poate fi caracterizată de una din următoarele mărimi:

   NIVELUL ZGOMOTULUI DE IMPACT STANDARDIZAT Ln,T , definit ca: Ln,T = Li - 10lg T / T0 (dB)

   NIVELUL ZGOMOTULUI DE IMPACT NORMALIZAT Ln, definit ca: Ln = Li + 10lg A / A0 (dB)                                 

în care:
Li  = nivelul de zgomot în spaţiul de recepţie, în dB
T  = durata de reverberaţie măsurată (calculată) în spaţiul de recepţie, în secunde
T0  = durata de reverberaţie de referinţă (T0 = 0,5 sec.)
A = aria de absorbţie acustică echivalentă în spaţiul de recepţie, în m2

A0 = aria de absorbţie acustică echivalentă de referinţă (A0 = 10 m2)

Pentru pardoseli se definesc indici DL, reprezentând îmbunătăţirea izolării la zgomot de impact prin 
aportul adus de pardoseală. Indicii DL se adaugă la valoarea nivelului Ln al planşeului pentru determinarea 
izolării la zgomot de impact a ansamblului planşeu + pardoseală.

ABSORBŢIE ACUSTICĂ (fonoabsorbţie)
Absorbţia acustică defineşte felul în care alcătuirile suprafeţelor elementelor de construcţii 
delimitatoare ale spaţiilor închise se comportă în raport cu undele sonore incidente.

Prin absorbţie acustică se urmăreşte ca o parte din energia sunetului aerian ce întâlneşte o suprafaţă 
delimitatoare a unui spaţiu să nu fie reflectată ci parţial absorbită. Din punctul de vedere al fonoabsorbţiei 
nu interesează ce se întâmplă cu energia care nu este reflectată.
În mod obişnuit, alcătuirile specifice fonoabsorbţiei nu au rol şi de izolare acustică.
Absorbţia acustică este caracterizată de coeficientul de absorbţie acustică ”a” definit prin raportul  
subunitar între energia (parţial) „absorbită”şi energia incidentă, exprimat pe frecvenţe standardizate 
sau prin clase de absorbţie.

REVERBERAŢIE
Durata de reverberaţie „T” reprezintă durata de timp, în secunde, în care nivelul de zgomot al unui sunet 
scade cu 60 dB, din momentul în care a încetat emisia acelui sunet.
Fenomenul este întâlnit în spaţii închise sau parţial închise şi se formează datorită cumulării suprapunerii 
reflexiilor repetate ale undelor acustice formate între spaţiile delimitatoare. În acest fel rezultă un 
dublu efect, de suprapunere peste sunetul direct şi de întărire a acestuia, urmat de o prelungire a 
sunetului după ce încetează sunetul direct. Se defineşte ca „durată de reverberaţie - T” exprimată în 
secunde.

                         T = 0.163 V / A  în care
                                                              
V = volumul încăperii, în m3

A = aria de absorbţie echivalentă, în m2

                         A = SSiai + Saj  în care

Si = suprafeţe perimetrale,
ai = coeficienţi de absorbţie ai suprafeţelor delimitatoare,
aj = absorbţie adusă de persoanele şi obiectele din încăpere (absorbanţi funcţionali).
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NOŢIUNI DE ACUSTICĂ ÎN CADRUL CLĂDIRII

PRINCIPIILE DE IZOLARE ACUSTICĂ

Pentru realizarea izolării acustice, în particular a izolării transmiterii zgomotelor 
aeriene dintre două încăperi alăturate sau suprapuse, sunt disponibile 2 metode:

  Pereţii despărţitori simpli Legea masei:

Izolarea acustică depinde de stabilirea corectă a masei peretelui despărţitor.

Exemplu:
Perete despărţitor din beton de 260 mm grosime, 600 kg/m2,  Rw+C = 57 dB

  Pereţi despărţitori tip sandwich: Sistemul Masă - Resort - Masă:

Izolarea acustică depinde de factorii următori:
   Masa şi natura paramentelor (plăcilor fixate pe fiecare faţă a peretelui)
   Grosimea şi natura stratului resort (strat de aer + vată de sticlă)
   Legăturile eventuale dintre pereţii despărţitori.

Exemplu:
Perete despărţitor  D150, 54 kg/m2,  Rw+C = 57 dB

La o performanţă acustică egalată, pereţii despărţitori 
(pereţi despărţitori sau plafon) sunt de 10 ori mai uşori decât un perete simplu despărţitor.

 cuprinde:
   Pereţi despărţitori 
   Plafoane 
   Placările  pe structură metalică sau prin lipire cu ipsos 
adeziv

Eficienţa sistemului Masă - Resort - Masă

Masa şi natura paramentelor, grosimea stratului de aer dintre feţele peretelui cât şi 
grosimea şi natura vatei minerale dau naştere unei frecvenţe de rezonanţă specifică 
fiecărui sistem. Cu cât această frecvenţă va fi mai joasă (sub 125 Hz) cu atât mai 
mare va fi eficienţa peretelui despărţitor. 
Pe şantier este necesar să se ţină cont de transmisiile laterale. 
Acestea pot avea o influenţă majoră asupra izolării între încăperi.

PRINCIPIILE DE CORECŢIE ACUSTICĂ

Energia sonoră incidentă pe un perete despărţitor se repartizează în energie 
transmisă şi în energie reflectată. În funcţie de natura suprafeţelor de incidenţă este 
posibil să se modifice cantitatea de energie reflectată, implicit şi ambianţa sonoră 
din interiorul încăperii.

Corecţia acustică prin prevederea de materiale fonoabsorbante în interiorul 
încăperilor permite: 

  diminuarea nivelului sonor şi creşterea absorbţiei (coeficientul a)
  ameliorarea calităţilor de ascultare prin reglarea reflexiilor dintre sursă şi 

auditoriu şi prin reducerea reflexiilor întârziate ale sunetului (stabilirea timpului de 
reverberaţie specific recomandat unei activităţi)

Sistemele cuprind:

Plafoane acustice şi decorative  cu plăci perforate , sau 
Pregybel sunt concepute pentru absorbţia pe întreaga gamă de frecvenţe, în special 
pentru frecvenţele medii specifice vocii umane.

600 kg/m2 54 kg/m2

260 mm 180 mm

Rw+C
(dB)

Perete dublat - masa M

Perete simplu - aceiași masă 
ca peretele dublat

F.rez Fc m1    Fc m2

F (Hz)

 
DOMENIU DE  
IZOLARE 
ACUSTICĂ

 
DOMENIU DE  
CORECŢIE 
ACUSTICĂ

1

3

2

4

energie incidentă

energie transmisă

energie reflectată

energie absorbită
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Valorile minime ale indicilor de izolare la zgomot aerian

Nr.
Crt.

Elemente despărţitoare de construcţie între: Nivelul de zgomot 
perturbator estimat Valorile minime 

ale indicelui 

R’w - dB
Unitatea funcţională / 

 Nivel de zgomot 
permis dB (A)

Spaţiile alăturate
Lech

dB(A)
L10

dB(A)

1.

Clădiri de locuit încăpere de locuit 

într-un apartament  
35 dB(A)

Celelalte încăperi din 
apartament ___ ___ 35 (rec.)

încăperi din apartamentele 
adiacente 50 80 51

coridoare, holuri comune, 
casa scării, spaţii similare 60 80 51

spălătorii, spaţii depozitare 75 85 56

staţii de hidrofor, centrale şi 
puncte termice situate sub 
apartament

85 90 61

spaţii comerciale situate sub 
apartamente, cu nivel de 
zgomot  Lmax

ech ≤ 75 dB
max 75 80 51

spaţii comerciale situate sub 
apartamente, cu nivel de 
zgomot  Lmax

ech  ≤ 80 dB
max 80 85 56

spaţii comerciale situate sub 
apartamente, cu nivel de 
zgomot Lmax

ech  ≤ 85 dB
max 85 90 61

spaţii comerciale situate sub 
apartamente, cu nivel de 
zgomot  Lmax

ech  > 85 dB
>85 >90 spaţii  

intermediare

garaje 85 90 61

săli de cinematograf, teatru şi 
altele similare max 85 90 61

2.

Hoteluri cămine, case de oaspeţi 

camere de locuit 
35 dB(A)

încăperi similare 50 80 51

coridoare, holuri, casa scării 
şi spaţii similare 60 81 51

spălătorii, spaţii de 
depozitare, centrale de 
instalaţii

>85 >90 spaţii  
intermediare

spaţii comerciale situate sub 
nivelul de locuit, ca şi cele 
precizate la nr.1

max 75 80 51

max 85 56

max 85 90 61

>85 >90 spaţii intermediare

Clădiri de locuit 
35 dB(A)

garaj > 85 >90 spaţii intermediare

sălă de întruniri, conferinţe, 
cinematograf 85 90 spaţii  

intermediare

Valorile minime ale indicilor de izolare la zgomot aerian pentru elemente despărţitoare de construcţie

* Valorile indicate în tabel sunt cu titlul de recomandare conform normativului de izolare la zgomot în vigoare 
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Nr. 
crt.

Elemente despărţitoare de construcţie între: Nivelul de zgomot
perturbator estimat Valorile minime 

ale indicelui 

R’w - dB
Unitatea funcţională / 

 Nivel de zgomot permis 
dB (A)

Spaţiile alăturate Lech
dB(A)

 L10
dB(A)

3.

Spitale, policlinici, dispensare

saloane cu 
1-2 paturi
30 dB(A)

salon adiacent 50 80 56

birou de administraţie 50 75 51

coridor 60 80 56

alte spaţii nu se admit

saloane cu peste 
3 paturi şi saloane de 
terapie intensivă 
35 dB(A) 

salon adiacent 50 80 51

cabinet de consultaţii 50 80 51

cabinet stomatologic 55 85 56

sală de operaţie şi anexe ale 
acesteia - 85 56

birou de administraţie 50 75 46

coridor 60 80 51

amfiteatru, sală de conferinţe 85 90 61

alte spaţii nu se admit

săli de operaţie şi anexe 
ale acestora, cabinete de 
consultaţii 
35 dB(A)

salon adiacent 50 80 51

cabinet de consultaţii 50 80 51

cabinet stomatologic 55 85 56

birou de administraţie 50 75 46

coridor 80 80 51

amfiteatru, sală de conferinţe 85 90 61

alte spaţii nu se admit

4.

Şcoli

săli de clasă, 
cancelarii

sală de clasă adiacentă 60 85 56

sală de festivităţi 85 90 61

sală de sport >85 100 spaţii  
intermediare

săli de muzică 
35 dB(A)

sală de muzică 85 90 61

sală de sport 90 100 spaţii  
intermediare

biblioteci 35 dB(A)

sală de clasă adiacentă 60 85 56

sală de muzică 85 90 61

spaţii de circulaţie 60 85 56

sală de sport >85 100 spaţii  
intermediare

Valorile minime ale indicilor de izolare la zgomot aerian pentru elemente despărţitoare de construcţie
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Nr.
crt.

Elemente despărţitoare de construcţie între: Nivelul de zgomot 
perturbator estimat Valorile minime 

ale indicelui 

Rw- dB
Unitatea funcţională / 

 Nivel de zgomot 
permis dB (A)

Spaţiile alăturate Lech
dB(A)

L10
dB(A)

5.

Grădiniţe de copii, creşe

dormitoare 
30 dB(A)

dormitoare adiacente 50 80 51

săli de clasă 60 85 61

birouri de administraţie 50 75 51

cabinete medicale 50 80 56

săli de clasă
35 dB(A) săli de clasă 60 85 61

birouri de 
administraţie
40 dB(A)

săli de clasă 60 85 61

6.

Clădiri de birouri

 
birouri cu activitate 
intelectuală
35 dB(A)

încăperi similare 50 75 46

birouri de lucru cu publicul 55 80 51

coridoare, casa scării, holuri 
comune şi altele similare 60 80 51

birouri de lucru cu 
publicul
45 dB(A)

birouri de lucru cu publicul 55 80 41

coridoare, casa scării, holuri 
comune şi altele similare 60 80 41

7.

Biblioteci

săli de lectură
35 dB(A)

săli de lectură similare 40 60 35 (rec.)

încăperi pentru eliberarea 
cărţilor, sala cataloagelor, 
expoziţii

50 70 46

sala de conferinţe 80 90 spaţii interm.

birouri 55 80 51

foyere 65 80 51

depozite 90 100 spaţii interm.

cabinete individuale 
de lucru
35 dB(A)

similare 35 60 36

încăperi pentru eliberarea 
cărţilor, sala cataloagelor, 
expoziţii

50 70 46

sala de conferinţe 80 90 spaţii interm.

birouri 55 80 56

foyere 65 80 56

depozite 90 100 spaţii interm.

N
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ză Valorile minime ale indicilor de izolare la zgomot aerian pentru elemente despărţitoare de construcţie
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Nr.
crt.

Elemente despărţitoare de construcţie între: Nivelul de zgomot perturbator 
estimat Valorile minime 

ale indicelui 

Rw- dB
Unitatea funcţională / 

 Nivel de zgomot 
permis dB (A)

Spaţiile alăturate Lech
dB(A)

L10
dB(A)

încăperi pentru
eliberarea cărţilor, 
sala cataloagelor, 
expoziţii

săli de lectură comune 40 60 35 (rec.)

similare 50 70 35 (rec.)

sală de conferinţe 80 90 51

birouri 55 80 41

foyere 65 80 41

depozite 90 100 61

sala de conferinţe 
30 dB(A)

birouri 55 80 56

foyere 65 80 56

depozite 90 100 spaţii interm.

8.

Clădiri pentru activităţi culturale şi de divertisment

sală de spectacole 
30 dB(A)

sală de gimnastică 85 100 spaţii interm.

sală de repetiţii 85 100 spaţii interm.

sală de şah 45 75 51

birouri şi alte spaţii 
tehnico-adminstrative 55 80 56

foyere, holuri 65 80 56

depozite, ateliere 90 100 spaţii interm.

sală de gimnastică 
45 dB(A)

sală de spectacole 85 100 spaţii interm.

sală de repetiţii 85 100 spaţii interm.

sală de şah 45 75 36

birouri şi alte spaţii 
tehnico-adminstrative 55 80 41

foyere, holuri 65 80 41

depozite, ateliere 90 100 61

sală de repetiţii 
30 dB(A)

sală de spectacole, sală de
gimnastică 85 100 spaţii interm.

sală de şah 45 75 51

birouri şi alte spaţii 
tehnico-adminstrative 55 80 56

foyere, holuri 65 80 56

depozite, ateliere 90 100 spaţii interm.

Valorile minime ale indicilor de izolare la zgomot aerian pentru elemente despărţitoare de construcţie
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GIPSUL ŞI FOCUL

 Ipsosul se obţine prin deshidratarea gipsului (roca de gips) care conţine 20% apă. Nu este 
vorba de umiditate. Această apă face parte din compoziţia chimică a gipsului (CaS04, 2 H2O).  
Pentru a se fabrica ipsos (CaS04, 1/2 H2O) trebuie să se extragă cea mai mare parte din această 
apă prin arderea într-un cuptor

 Atunci când ipsosul este amestecat în vasul de preparare, în maşina de tencuit sau în uzină 
pentru fabricarea plăcilor din gips şi gips-carton se adaugă o cantitate de apă care să acopere 
nevoile de hidratare plus cantitatea excedentară necesară operaţiunilor de lipire, de mulaj sau 
de tencuire. După uscare, această apă excedentară se evaporă, iar gipsul revine la conţinutul 
său iniţial de apă de 20%

 În cazul unui incendiu, focul va ataca lucrările din gips deshidratându-le treptat aşa cum se 
întâmplă şi în cuptorul de gips. Cât timp apa nu este extrasă complet: paramentele de gips vor 
proteja izolanţii combustibili, structurile clădirii şi celelalte spaţii menţinând în spatele lor o 
temperatură de 100° C care corespunde vaporizării apei; energia necesară acestei transformări 
va fi luată din incendiu, întârziind astfel extinderea lui

 Pe de altă parte, gipsul (tencuială, glet sau placă din gips-carton) permite:
 - arhitectului deplină libertate de formă şi volum, precum şi orice fel de efecte decorative
 - constructorului să le aplice uşor conform tehnicilor cunoscute şi stăpânite perfect
 - ocupantului să nu întâmpine impedimente, în pofida performanţei cerute în cazuri de incendiu     
 - gestionarului să fie sigur de perenitatea şi uşurinţa întreţinerii şi a protecţiei
Gipsul este un material natural reciclabil care respectă întru totul mediul înconjurător.

Siguranţa la foc
N
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ni
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GIPS

apă 20%

apă

IPSOS

IPSOS

apă

apă 20%

apă 20%

apă
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CADRU LEGISLATIV

“Construcţiile şi elementele de construcţii, în general se alcătuiesc şi realizează astfel încât să nu favorizeze apariţia 
şi propagarea incendiilor” (P 118-99)

Măsurile de siguranţă la foc ale construcţiilor trebuie să îndeplinească criteriile şi nivelurile de performanţă prevăzute 
în normativ, stabilindu-se de la caz la caz, echiparea şi dotarea necesară cu mijloace şi instalaţii de semnalizare şi 
stingere a incendiilor.

Pentru îndeplinirea criteriilor şi nivelurilor de performanţă necesare, se vor utiliza materiale, elemente  de construcţii 
şi instalaţii pentru care sunt efectuate determinări funcţionale şi de comportare la foc (clase de combustibilitate, 
rezistenţe la foc, propagare flacără, etc.).

Protecţia la foc este în acelaşi timp CERINŢĂ DE CALITATE în construcţii în contextul legii nr. 10 / 1995.

TERMINOLOGIE
Simbolurile şi unităţile de măsură ale mărimilor utilizate sunt conforme cu definiţiile din

NORMATIVUL DE SIGURANŢĂ LA FOC A CONSTRUCŢIILOR - INDICATIV P 118-99.

 Incendiu 
- proces complex de ardere, cu evoluţie necontrolată, datorat prezenţei substanţelor combustibile 

şi a surselor de aprindere, a cărui apariţie şi dezvoltare are efecte negative prin producerea de 
pierderi de vieţi, pagube materiale, etc.

 Comportare la foc 
- totalitatea schimbărilor fizice şi chimice intervenite atunci când un material, produs sau ansamblu, 

este supus acţiunilor unui incendiu standard.

 Grad de rezistenţă la foc 
- capacitatea globală a construcţiei sau a  compartimentului de incendiu de a răspunde la acţiunea 

unui incendiu standard, indiferent de destinaţia sau funcţiunea acestuia.

 Combustibilitatea materialelor (elementelor de construcţii)   
- capacitatea acestora de a se aprinde şi arde în continuare, contribuind la creşterea cantităţii de 

căldură dezvoltată de incendiu. 

În funcţie de comportarea la foc, materialele şi elementele de construcţii pot fi:
  incombustibile  
  combustibile

Materialele şi elementele de construcţie combustibile se clasifică în clasele de reacţie la foc conform EN13501-1: 

Clasa de reacţie la foc
conform EN13501-1

A1 -

A2 s1, d0

s1, d1

s1, d2

s2, d0

s2, d1

s2, d2s

s3, d0

s3, d1

s3, d2

Clasa de reacţie la foc
conform EN13501-1

C s1, d0

s1, d1

s1, d2

s2, d0

s2, d1

s2, d2

s3, d0

s3, d1

s3, d2

Clasa de reacţie la foc
conform EN13501-1

D s1, d0

s1, d1

s1, d2

s2, d0

s2, d1

s2, d2

s3, d0

s3, d1

s3, d2

E d2

F -

Clasa de reacţie la foc
conform EN13501-1

B s1, d0

s1, d1

s1, d2

s2, d0

s2, d1

s2, d2

s3, d0

s3, d1

s3, d2
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NOŢIUNI ELEMENTARE

 Reacţia la foc: clasificarea materialelor
Reacţia la foc exprimă capacitatea materialului de a se aprinde şi de a arde. Ea corespunde declanşării 
incendiului.
Notă:
(1) - A1...F - clase de performanţă pentru reacţie la foc
(2) - s1, s2, s3 - clasificări suplimentare pentru Emisia de Fum (SMOKE) - EF
(3) - d0, d1, d2 - clasificări suplimentare pentru Picături sau Particule Aprinse (DROP) - PPA
(4) - P118/1999 - Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor
(5) - (SR)EN 13501-1 - clasificarea produselor pentru construcţii în funcţie de comportarea la foc - 
Partea I: Clasificarea în funcţie de rezultatele încercărilor de reacţie la foc

Produse  
incombustibile A1

In
fl

am
ab

ili
ta

te
 c

re
sc

ân
dă

PREGYFEU A1 (M0), PREGYFLAM A1

Produse 
greu combustibile A2 , , , 

AquaBoard, , gips

Produse  
combustibile

B alte materiale

C lemn ignifugat

D lemn de peste 18 mm

E lemn de grosime redusă

Euroclasele se împart în A1 (necombustibile) - F (neclasificate), trecând prin A2, B, C, D, E (materiale 
combustibile).
Clasele “A2, B, C, D, E” sunt completate de criterii complementare s1 - s3 (producerea de fum) şi 
d0 - d2 (picături sau particule inflamabile).

 Rezistenţa la foc: performanţa lucrărilor

Rezistenţa la foc exprimă timpul în care lucrarea va continua să asigure funcţiunea sa în cazul unui 
incendiu.
Când o locaţie este în flăcări, trebuie să evităm:
  ca elementele structurale ale clădirii să se prăbuşească (stabilitatea la foc (R) a structurilor)
 ca incendiul să se propage la alte locaţii (etanşeitatea la flăcări E şi izolaţia termică I)

E
Etanşeitatea la foc şi la 

gaze fierbinţi

R
Rezistenţă mecanică

I
Izolaţia termică

Sistemele de gips-carton  nu sunt elemente structurale aşadar ele se încadrează în 
clasificările “E” şi “I”. 
Acestea ating performanţe maxime de rezistenţă la foc de până la 180 minute.
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CONDIŢIONĂRI DE REZISTENŢĂ LA INCENDIU

  Condiţiile minime pe care trebuie să le îndeplinească anumiţi pereţi şi planşee din clădirile civile (publice) care nu 
sunt înalte, foarte înalte sau cu săli aglomerate, sunt exemplificate în tabelul următor:

Nr. 
Crt.

Destinaţia elementului Rezistenţa  
la foc EI

Perete  
recomandat

Observaţii

1 2 3 4

1

Pereţi despărţitori între 
încăperi administrative etc., 
din cadrul unor grupări cu o 
arie construită de max. 400 m2 

30 min
D75/50

Cu excepţia pereţilor 
de separare faţă de 
producţie, depozite, 
spaţii tehnice şi
căi de evacuare

2

Pereţi despărţitori precum şi 
între încăperile administrative, 
sociale, etc. şi căile de 
evacuare comune

60 min
D105/75

Cu excepţiile din 
normativ

3

Elemente de separare între 
încăperi cu riscuri locale de 
incendiu (laboratoare, oficii, 
bucătării, arhive), faţă de restul 
clădirii:
-pereţi
-planşee

120 min
D135/75

Se admit uşi pline de 
lemn sau metalice (în 
pereţii respectivi nu se 
admite practicarea altor 
goluri în afara uşilor 
strict necesare pentru 
circulaţie)

4

Elemente de compartimentare 
între depozite de materiale 
combustibile cu aria mai mare 
de 36 m2 şi restul clădirii, 
precum şi între depozitele 
cu obiecte de valoare 
(ale muzeelor, arhivelor, 
bibliotecilor) în funcţie de 
densitatea sarcinii termice, dar 
nu mai puţin de:
-pereţi
-planşee

180 min
D165/75

Uşile vor fi rezistente la 
foc 90 min., prevăzute 
cu dispozitive de 
autoînchidere sau 
închidere automată. 
Dacă există instalaţii 
automate de stingere a 
incendiilor, pereţii pot 
avea, în toate cazurile, 
rezistenţă la foc 3 ore, 
iar planşeele 90 min.
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EXIGENŢE REGULAMENTARE

Se foloseşte sistemul internaţional 

de unităţi de măsuri (SI), în care: 

1 W = 0,860 kcal/h = 1J/s 

1 m²K/W = 1,163 m²h°C/kcal 

1 W/(m³K) = 0,860 kcal/(m³h°C) 

1 Wh = 3600 J = 0,860 kcal

 IZOLAŢIA TERMICĂ

Factorii economici şi cei legaţi de respectarea mediului 
(lupta împotriva efectului de seră) au condus, începând din 
1974, la mai multe iniţiative al căror scop este reglementarea 
consumului de energie la scară naţională şi mondială. 
Izolarea termică a clădirilor face şi ea parte din acestea. Ea 
constă în reducerea cheltuielilor de energie.

 EXIGENŢE

Pentru a se respecta această reglementare, o clădire nouă va trebui să satisfacă 3 exigenţe:

1. Consumul său de energie „C” (încălzire, apă caldă sanitară) va trebui să fie 
inferior celui dintr-o clădire care are caracteristici termice de referinţă Cref în 
materie de izolare, sistem de încălzire, sistem de ventilaţie.

2. Vara, temperatura interioară „Tic” va trebui să fie mai mică decât cea a unei 
clădiri cu caracteristici termice de referinţă Tic ref :

3. Pereţii interiori şi echipamentele vor trebui să prezinte caracteristici minimale, 
numite şi limite de siguranţă. Aceasta înseamnă că produsele sau sistemele care 
nu respectă aceste performanţe minime nu vor putea fi utilizate.

 EXIGENŢELE NIVELULUI DE IZOLAŢIE

Izolarea pereţilor interiori ai unei clădiri ia în considerare două nivele de caracteristici termice: nivelul 
minim şi nivelul de referinţă, permiţându-se astfel optimizarea alegerii sistemului de izolaţie şi realizarea 
unei izolaţii de înalt nivel.

C ≤ Cref

Tic ≤ Tic ref

Izolaţia termică
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ψ (W/m.°K) 
Coeficient de transmisie lineară 
Transmitanţă termică liniară care 
introduce influenţa liniară a unei 

punţi termice. 
Cu cât ψ este mai mic cu atât 

pierderea de căldură este mai mică.

λ (W/m.°K)
Coeficient de conductivitate 

termică
Este fluxul de căldură care 

traversează 1 m din grosimea 
materialului pentru o diferenţă de 
1°C între cele două feţe ale sale.

Cu cât λ este mai mic cu atât 
materialul este mai izolant.

R (m2.K/W)
Rezistenţa termică

Este capacitatea unui material de a 
atenua trecerea fluxurilor termice.
Ea este proporţională cu grosimea 

(d) şi invers proporţională cu 
conductivitatea materialului (λ):  

R = d / λ  
Rezistenţa termică a unui perete 
despărţitor este egală cu suma 

Rezistenţelor termice a materialelor 
componente.

U (W/m2.°C)
Fluxul termic în regim staţionar, 

raportat la suprafaţa şi la diferenţa 
de temperatură dintre temperaturile 
mediilor situate de o parte şi de alta 

a unui sistem.
Inversul rezistenţei termice. 

Cu cât U este mai mic, cu atât 
peretele este mai izolant.

 Limitele de siguranţă: 

Toate produsele şi sistemele de izolare a pereţilor interiori, precum şi 
sistemele de încălzire, ventilaţie, apă caldă sanitară vor trebui să satisfacă 
caracteristici minime. Acestea se mai numesc limite de siguranţă.

În ceea ce priveşte pereţii opaci, distingem:

1. Limitele minime ale pereţilor curenţi, exprimate în coeficienţi de 
transmisie de suprafaţă U, care pot fi traduşi prin  rezistenţa termică 
minimă cerută pentru fiecare perete.

2. Limitele de siguranţă ale punţilor termice exprimate în coeficienţi 
lineari care nu pot depăşi următoarele limite:
 • 0,99 W/m.K la casele individuale
 • 1,10 W/m.K la locuinţele colective

Tipul Coeficient
U maxi (W/m2.K)

Rezistenţa
R mini(m2.K/W)

Ziduri în contact cu 
exteriorul 0,47 1,96

Planşeu sub terase sau 
poduri 0,30 3,2

Planşeu suspendat dând 
spre exterior sau spre o 
parcare colectivă. Acoperiş 
terasat din beton sau zidărie

0,36 2,6

Acoperiş terasat pe 
structura metalică 0,47 2

Planşeu suspendat deasupra 
unui spaţiu sanitar 0,43 2
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EXIGENŢE DE SECURITATE
PEREŢI DESPĂRŢITORI ŞI PLACĂRI DE PEREŢI DE ÎNĂLŢIME CURENTĂ
 Sarcini permanente - ancorate

 Sarcini ≤ 3 kg autorizate pe punct de fixare 
 Dispoziţii speciale pentru:

   sarcini > 3 kg
   un moment > 3 kgm (daN.m)

Pentru alte sarcini de încărcare, consultaţi Departamentul Asistenţă Tehnică SINIAT.

 Securitatea la şocuri
 Securitatea intrinsecă a peretelui despărţitor 
Peretele despărţitor, inclusiv articulaţiile sale, nu trebuie să se rupă sau să se deterioreze în 
mod periculos la impactul cu un corp moale cu o energie de impact de 240 J şi la impactul cu 
un corp dur cu o energie de impact de 10 J 

Pereţii despărţitori  satisfac această exigenţă.

 Vânturi extreme

Exigenţa este satisfăcută atunci când peretele rezistă la un şoc de securitate de 240 J: este cazul 
pereţilor .

 Seismele
Cerinţele utilizatorilor privitoare la comportarea la cutremur a componentelor nestructurale se referă la: 

 evitarea pierderilor de vieţi omeneşti sau a rănirii persoanelor din exteriorul sau din interiorul 
construcţiilor prin desprinderea şi căderea componentelor nestructurale

 evitarea întreruperii activităţilor şi serviciilor esenţiale în timpul şi după cutremur prin avarierea/
ieşirea din funcţiune a componentelor nestructurale

 evitarea degradării unor bunuri culturale sau artistice valoroase

 limitarea pagubelor materiale ca amploare şi gravitate

 asigurarea căilor de evacuare a persoanelor din construcţie şi a căilor de acces pentru echipele 
de intervenţie

 evitarea/limitarea avarierii unor elemente structurale ca urmare a interacţiunii acestora cu 
elementele nestructurale

 limitarea impactului psihologic datorat disconfortului ocupanţilor

 prinderi care vor avea suficientă rezistenţă şi rigiditate şi vor fi alcătuite astfel încât să 
asigure transferul direct al forţelor seismice şi gravitaţionale aferente, de la componentele 
nestructurale la structura principală sau la o altă componentă nestructurală, care, la rândul 
său, trebuie să fie legată direct de structura principală

 pereţii despărţitori, care sunt fixaţi la nivelul tavanului suspendat precum şi orice alţi pereţi 
despărţitori mai înalţi de 2,00 m, vor fi fixaţi lateral de structura principală. Sistemul de fixare 
va fi independent de sistemul de fixare al tavanului suspendat

P100-2006:
Cod de proiectare seismică

10 joules  = 1kg x m
10 joules = 1 daN x m
1 joule = 1 N x m
1 kg  = 1 daN

Mecanică
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 Sarcini permanente - ancorate
 sarcini punctuale ≤ 3 kg sunt admise în orice punct
 sarcini punctuale < 10 kg sunt admise dacă sunt fixate de structura metalică şi spaţiate ≥ 1,20 m
 în afară de acestea, fixarea directă a sarcinilor se va face la structura suport, independent de structura 
plafonului

Sarcina alegerii fixărilor mecanice (dibluri, fixări) este responsabilitatea instalatorului sistemului.
Vă recomandăm ca la alegerea fixărilor mecanice (dibluri, conexpanduri) să ţineţi cont de:

 natura elementului structural suport
 greutatea plafonului (sarcina susţinută de fixare să fie 1/3 din sarcina declarată de producătorul fixării)

 Seismele
 Tavanele suspendate cu suprafaţa mai mare de 100 m² vor fi prevăzute cu prinderi laterale de structura 
principală

 Tavanele suspendate cu suprafaţa mai mare de 250 m² vor fi divizate în zone cu suprafaţa 
≤ 250m² prin rosturi de separare sau prin pereţi dezvoltaţi pe toată înălţimea etajului; se poate renunţa la 
această măsură dacă se demonstrează prin calcul că sistemul de prindere poate prelua integral deplasările 
laterale ale tavanului

 În cazul în care tavanul are cote de nivel diferite, stabilitatea laterală a fiecărei zone va fi asigurată printr-
un sistem propriu de blocare a deplasărilor laterale (contravântuire); tubulaturile, canalele de ventilaţie, 
cablurile electrice şi alte elemente de instalaţii nu vor fi fixate de tavanul suspendat

 Forţa seismică aferentă masei totale a tavanului suspendat va fi transmisă, împreună cu încărcările 
verticale corespunzătoare, prin prinderile tavanului, la elementele structurii principale sau la elementele de 
margine ale structurii tavanului

 Este strict interzisă circularea pe suprafaţa plafonului. 
   Vizitarea acestuia se va face doar prin gurile de inspecţie.

EXIGENŢE DE EXPLOATARE
PEREŢI DESPĂRŢITORI ŞI PLACĂRI DE PEREŢI DE ÎNĂLŢIME CURENTĂ
 Vântul

În încăperile cu permeabilitate zero, slabă sau medie
P = 20 kg/m2 şi săgeata ≤ 5 mm

Determinarea înălţimii prin formula: h = h
 Presiunea publicului

Nu există exigenţe speciale.
 Performanţa sistemului rămâne nealterată în cazul următoarelor şocuri

Pentru placare-perete:
• şoc moale 50 kg,100 J
• şoc moale 3 kg,20 J
• şoc dur 0,5 kg,1 J

 Absenţa deteriorărilor
Sunt acceptate: urma de impact ≤ 2 cm şi înfundarea 1 mm.

Sistemele  satisfac aceste exigenţe

 Deformarea structurilor şi a planşeelor
Pentru pereţii despărţitori, mai lungi de 15 metri se impune realizarea unui rost de dilataţie la fiecare  
10 m şi în dreptul rosturilor de dilataţie.

PLAFOANE

h şi I: înălţimea şi momentul de inerţie al montanţilor pereţilor despărţitori în calcul.
h0 şi I0: înălţimea şi momentul de inerţie al unui montant al peretelui despărţitor de referinţă:
 • parament  simplu D75/50 h0 = 2,50m; I0 = 2,75 cm4

 • parament dublu D100/50 h0 = 2,50m; I0 = 2,75 cm4

h0 şi I0 sunt datele pentru un montaj la interax de 600 mm. Pentru 400 mm se majorează I cu 50%.

*  P100-2006 cod de proiectare seismică



PAGINA 24   |   SISTEME DE GIPS-CARTON   |      |   2015

PEREŢI ŞI PLACĂRI DE PEREŢI DE MARE ÎNĂLŢIME

 Încărcări din vânt pe pereţii despărţitori
Perete despărţitor între două încăperi de permeabilitate zero (exemplu: sală de cinema):

 P = 10 daN/m²
 Săgeata de încovoiere ≤ H/240

Între o încăpere cu permeabilitate zero µ = 0 şi o încăpere cu permeabilitate slabă ( µ ≤ 5%) de ex.: 
pereţi despărţitori între o încăpere etanşă şi una de circulaţie comună interioară izolată spre exterior 
printr-o uşă de regulă închisă:

 P = 15 daN/m²
 Săgeata de încovoiere încovoiere ≤ H/240

Perete despărţitor între două încăperi cu permeabilitate slabă ( µ ≤ 5%):
 P = 20 daN/m²
 Săgeata de încovoiere ≤ H/240

Perete despărţitor între o încăpere cu permeabilitate medie (5% < µ ≤ 15%) de ex: clădiri utilizate curent, 
spitale, locuinţe, birouri, clădiri şcolare, hoteluri) şi o încăpere cu permeabilitate slabă, zero sau medie:

 P = 40 daN/m²
 Săgeata de încovoiere ≤ H/240

Perete despărţitor între o încăpere cu permeabilitate mare (µ >5%) - încăperi industriale, depozite de 
mărfuri şi o încăpere cu permeabilitate zero, slabă, medie sau mare:

 P = 60 daN/m²
 Săgeata de încovoiere ≤ H/240

 Încărcări din vânt pe placările de pereţi
Placare de dublare a peretelui etanş (beton sau zidărie) într-o încăpere cu permeabilitate slabă:

 P = 10 daN/m²
 Săgeata de încovoiere ≤ H/240

Placare de dublare a unei faţade uşoare neventilată într-o încăpere cu permeabilitate slabă sau medie:
 P = 15 daN/m²
 Săgeata de încovoiere ≤ H/240

Perete de dublare a unei faţade uşor ventilată într-o încăpere cu permeabilitate slabă, medie sau mare:
 P = 20 daN/m²
 Săgeata de încovoiere ≤ H/240

 Presiunea publicului
În cazul deformărilor elastice, senzaţia de confort este asigurată printr-o deformare de maxim 1cm la 
1,50 m de la sol pentru o presiune de 50 kg/m2 atunci când această deformare este perceptibilă.

T : 0,636H  ≤ 0.33 s

unde:
T: reprezintă perioada exprimată în secunde a modului fundamental de vibrare a peretelui
H: înălţimea peretelui în metri
EI: rigiditatea peretelui în Nm²
M: masa totală pe unitatea de lungime, raportată la montantul considerat, în kg/m²

 Uşi grele
Exigenţe regulamentare sau normative specifice.
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PLAFOANE

 Vântul
În încăperile cu permeabilitate zero, slabă sau medie:

• P = 10 kg/m² inclusiv izolantul

 Deformarea structurilor metalice şi a planşeelor
Structura metalică a plafoanelor permite în general absorbţia deformărilor planşeelor previzibile în mod normal. 
Recomandăm cu toate acestea să se limiteze săgeata lucrărilor de structură a plafoanelor noastre, atunci când 
pereţii despărţitori se opresc sub plafon. Pentru plafoanele de mari dimensiuni, lucrarea trebuie să fie întreruptă 
de un rost dispus la fiecare 15m. aproximativ. Un rost de dilataţie este necesar în caz de:

• schimbare a sensului portant al structurii de sprijin a plafonului
• rost de dilatare a structurii

MOMENTELE ÎNCOVOIETOARE
M = G x d
G = greutatea sarcinii de agăţat (kg sau daN)
d = distanţa de la centrul de greutate al sarcinii până la peretele despărţitor (m)

Dacă M > 30 kgm, consultaţi departamentul asistenţă tehnică SINIAT pentru a realiza un studiu 
special.

PERMEABILITATEA UNEI FAŢADE
Permeabilitatea unui perete este egală cu raportul totalului 
suprafeţelor cu posibilitatea de deschidere pe suprafaţa totală

µ  = (S2 + S3) /So = (c * e + a * d)/ (H * B)
S0  = H x B: suprafaţa totală a faţadei
S1  = b x e: suprafaţa fereastră fixă (fără importanţă)
S2  = c x e: suprafaţă fereastră mobilă
S3  = a x d: suprafaţa porţii cu 2 uşi batante

EFECTELE DEFORMĂRII PLANŞEELOR ASUPRA PEREŢILOR DESPĂRŢITORI
Pereţii  nu sunt pereţi portanţi astfel încât este interzisă solicitarea acestora (încărcare > greutatea 
proprie + sarcinile prezentate în paginile anterioare)

 Punerea în sarcină a pereţilor
În anumite cazuri deplasările planşeelor pot provoca o punere în sarcină parazită a pereţilor prin efectul de 
boltă de descărcare.

 Deformările unghiulare
Deformările planşeelor şi ale structurilor pot uneori să conducă la deformări unghiulare ale pereţilor (mai ales 
în cazul clădirilor cu structură de lemn de slabă calitate)

 Punerea în tracţiune
Atunci când săgeata de încovoiere (deformaţia) planşeului inferior o depăşeşte pe cea a planşeului superior: 
aceste tasări diferenţiate pot conduce la o punere în tracţiune a pereţilor.
În acest caz, trebuie instalate elemente de rigidizare sau un dispozitiv de compensare a dilataţiei prin alunecare 
dimensionat în consecinţă

 Definiţia săgeţii de încovoiere active
Este vorba de încovoierea planşeului după instalarea pereţilor sau a pardoselii de gresie.
Calculul săgeţii de încovoiere active nu ţine seama de deformările instantanee ale planşeului sub propria sa 
greutate

El trebuie să ţină seama de următoarele efecte:

 deformări diferite (mai ales deplasări) ale tuturor sarcinilor de lungă durată (propria greutate a planşeului, 
sarcinilor permanente, efectelor de retragere, pre-comprimarea etc.)

 deformările instantanee ale tuturor sarcinilor de lungă durată aplicate după pereţi (sau pardoseală); exemple: 
pardoseala de gresie realizată după instalarea pereţilor

 deformări instantanee datorate sarcinilor variabile (climatice şi de exploatare, în special)
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CONSIDERENTE GENERALE APLICABILE SISTEMELOR DE GIPS-CARTON

 Alegerea modalităţii de fixare a sistemului de gips-carton NIDA, marca Siniat, de structura clădirii, atât 
la partea inferioară, la cea superioară cât şi pe laterale, se va realiza prin consultarea proiectantului 
de specialitate al lucrării. Fixările mecanice (legăturile) vor fi dimensionate ţinând cont de natura 
materialului suport (beton simplu, beton armat, şape, structuri metalice, lemn...), de forţele efective 
maxime calculate conform legislaţiei în vigoare, de capacităţile portante ale elementelor de fixare 
alese, precum şi de posibilităţile de montaj. În cazul sistemelor rezistente la foc se vor utiliza doar 
tipuri de legături din oţel.

 Modalităţile de fixare prezentate în materialele Siniat sunt cu titlu exemplificativ, strict în scop de 
prezentare. Alegerea incorectă a modalităţilor de fixare este de natură să afecteze semnificativ 
performanţele sistemului de gips-carton.

 Înălţimile maxime recomandate ale sistemelor de compartimentare, pereţi, respectiv placări, ţin cont 
de o deformată maximă admisă cu valoarea de H/240;

 Deformata admisă a plafonului s-a considerat D/240, unde D reprezintă distanţa între 2 prinderi 
succesive ale profilelor metalice.

 Configurarea sistemelor de gips-carton se va face de către proiectantul de specialitate care trebuie 
să ţină cont de particularităţile proiectului (înălţimi, locaţie, presiune vânt, rezistenţă la foc, izolare 
acustică etc).

 Soluţiile constructive prezentate în acest catalog au caracter exemplificativ. Punerea în operă se 
va face doar cu acordul proiectantului de specialitate al lucrării, ca urmare a adaptării acestora la 
particularităţile obiectivului.

 Soluţiile constructive finale care urmează sa fie implementate în execuţie, vor fi supuse spre 
verificare și avizare din partea verificatorilor de proiect.

 Se va evita pe cât de mult posibil penetrarea sistemelor rezistente la foc. Prin penetrare se înţelege 
orice rost sau gol care traversează parţial sau complet sistemul de gips-carton. Dacă totuși se impune 
o astfel de soluţie, recomandăm tratarea acestora cu materiale care să îndeplinească cerinţele 
esenţiale ale sistemului (rezistenţa la foc, performanţe acustice...) și specificaţiile proiectului. 
Soluţiile finale care tratează astfel de situaţii vor fi supuse spre verificare și avizare din partea 
verificatorilor de proiect.

 Profilele de ghidaj NIDAmetal UW, respectiv NIDAmetal UD, se vor fixa de structura suport (planșeu, 
pardoseală, stâlpi/grinzi din beton/metal, structura de acoperiș etc.) prin intermediul unor elemente 
de prindere dispuse la pas de 500 mm (fixări mecanice) sau prin alte metode agreate de comun 
acord în cazul unor detalii speciale.

 Pentru obţinerea unei performanţe acustice ridicate recomandăm umplerea golului de construcţie 
al sistemelor de gips-carton cu vată minerală. Recomandăm consultarea unui specialist (inginer, 
arhitect etc.) pentru aplicarea soluţiilor tehnice în proiecte.

 Rosturile structurale ale clădirii trebuie menţinute şi la nivelul finisajelor, acolo unde conformarea 
constructivă a sistemelor de gips-carton trebuie să permită glisarea în mod independent a unei 
părţi faţă de cealaltă. Dimensiunea rosturilor va fi superioară deformatei maxime ce poate apărea la 
nivelul structurii.

 În cazul pereţilor cu lungime mai mare de 15m, se vor dispune rosturi verticale de dilatare la intervale 
de 10m. 

 Plafoanele cu suprafaţa > 250 m2 vor fi divizate în zone cu suprafaţa ≤ 250m2 prin rosturi de 
separare sau prin pereţi dezvoltaţi pe toată înălţimea etajului; se poate renunţa la această măsură 
dacă se demonstrează prin calcul că sistemul de fixare poate prelua integral deplasările laterale ale 
plafonului;
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 În cazul în care exista deformaţii ale elementelor structurale (plafon, stâlpi, grinzi de ancorare, etc.) se va executa 
o îmbinare glisantă între sistemul de gips-carton și elementul structural. Pentru acest detaliu se va consulta 
Departamentul de Asistenţă Tehnică SINIAT.

 Recomandările pentru tratamentul îmbinărilor reprezintă un cod de bune practici și nu elimină complet riscul 
apariţiei fisurilor care poate fi influenţat de factori externi cum ar fi vibraţiile, variaţiile mari de temperatură la 
care este expus sistemul de gips-carton etc.

 Cantităţile medii prezentate în documentaţie au caracter orientativ şi reprezintă o estimare a necesarului 
de materiale/mp de sistem. Coeficientul de pierdere nu este inclus în calculaţie, acesta va fi stabilit de către 
constructor în funcţie de particularităţile lucrării.

 Performanţele declarate ale sistemelor/ produselor sunt obţinute utilizând exclusiv produse SINIAT.

 Utilizarea informaţiilor se va face întotdeauna prin adaptarea sistemelor la particularităţile proiectului.

 În documentaţiile tehnice se pot strecura erori  în urma procesului de editare și tipărire. Ne străduim ca numărul 
acestora să fie zero. Vă suntem recunoscători pentru orice sugestie destinată îmbunătăţirii acestei documentaţii 
şi vă aşteptăm să ne contactaţi pe adresa: office@siniat.com.

 Indicaţiile conţinute în materialele de prezentare nu exonerează cumpărătorul sau vânzătorul de verificarea pe 
proprie răspundere a conformităţii domeniului de aplicare al produsului sau al sistemului realizat în șantier.

 Modificări, editări și fotocopii ale documentaţiei necesită aprobarea scrisă a companiei SINIAT care nu își asumă 
răspunderea pentru consecinţele utilizării acestora.

 Se recomandă ca montajul sistemelor de gips-carton SINIAT să se realizeze doar de către personal specializat, 
instruit de producător.

 Se vor respecta cu stricteţe regulile de protecţie a muncii la punerea în operă a sistemelor de gips-carton SINIAT.

 Informaţiile prezentate în acest catalog se bazează pe teste de laborator, calcule și estimări tehnice. Informaţiile 
pot fi modificate și actualizate fără o notificare prealabilă. Verificaţi versiunea curentă  accesând www.siniat.ro 
secţiunea “Documentaţie”.
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Pereţi din gips-carton 
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 Cu o gamă largă de utilizare în construcţii, pereţii din gips-carton  oferă libertatea de a realiza 
compartimentări care corespund nevoilor, cerinţelor şi dorinţelor fiecăruia. De la tipul cel mai simplu la 
cel mai sofisticat, SINIAT recomandă pereţi care corespund unui spectru larg de exigenţe şi se adaptează 
oricărui spaţiu.

 În gama de produse SINIAT veţi găsi toate soluţiile posibile care răspund atât cerinţelor de  
estetică cât şi cerinţelor tehnice - înălţimi mari, rezistenţă la impact, rezistenţă acustică, protecţie la 
incendiu, protecţie RX, antiefracţie, etc.

Pereţi din gips-carton 
 Definirea incintelor 30

Pereţi distributivi tip D  - Simplu placaţi 32

• Detalii de montaj 34

Pereţi distributivi tip D - Dublu placaţi 36

• Detalii de montaj 38

Pereţi distributivi tip D - Triplu placaţi 40

• Detalii de montaj 42

Pereţi separativi tip S - pereţi cu înalte performanţe acustice 44

Pereţi separativi legaţi tip SL - pereţi de mare înălţime 46

Pereţi separativi legaţi acustici tip SLA - pereţi de cinema 48

Pereţi PRÉGYMETAL DÉFI - pereţi antiefracţie 50

Pereţi La Dura - pereţi rezistenţi la impact 51

Pereţi contur - pereţi cu forme curbe 52

Instrucţiuni de montare 54

Detalii specifice 62
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Definirea incintelor
Incinte cu clasa de etanşeitate P0
 
Permeabilitatea compartimentărilor este considerată nulă µ = 0.
Sunt incinte în mod uzual închise, nu comunică cu exteriorul decât prin intermediul unui sas.
Acest gen de incinte sunt în general incinte cu cerinţe tehnice speciale, cu impuneri de acustică sau 
condiţii de ambient controlat.
Exemple: Săli de cinema, studiouri de înregistrări, laboratoare cu condiţii de climat controlat, etc.

Incinte cu clasa de etanşeitate P1

Permeabilitatea compartimentărilor este considerată scăzută µ ≤ 5%.
Sunt incinte care în general fac legătura între incinte etanşe şi circulaţii comune care la rândul lor sunt 
izolate de exterior printr-o uşă care în mod curent este închisă.
Exemple: sas de trecere între spaţii cu nivel ridicat de etanşeitate şi coridoare comune.

Incinte cu clasa de etanşeitate P2

Permeabilitatea compartimentărilor este considerată medie  5% ≤ µ ≤15%.
Sunt incinte cu condiţii normale de utilizare - spital, şcoală, rezidenţial, birou.

Incinte cu clasa de etanşeitate P3

Permeabilitatea compartimentărilor este considerată mare 15 %≤ µ.
Sunt incinte cu condiţii extreme de exploatare.
Spaţii industriale, hale, depozite, hangare.

Presiunea de calcul, în funcţie de tipul de incintă

CAZ Incinta 1 Incinta 2 Recomandări tip 
pereţi

Presiune Qd 
[daN/m2]

A
P1 P0 Perete tip D, S, SL, 

SLA
15

P1 P1 20

B
P2 ≤P2

Perete tip SL
40

P3 ≤P3 60

A tip de incintă fără contact direct cu exteriorul
B tip de incintă direct influenţată de regimul local al vânturilor
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Utilizări curente
D S SL SLA

Lucrări noi şi renovări  

Locuinţe, birouri - -

Spitale şi unităţi şcolare -

Împărţirea interiorului la camere de hotel şi spital - -

Hoteluri (între camere şi holuri) - -

Centre comerciale

Cinematografe - - -

Studiouri de înregistrare, TV, radio - -

Săli de spectacole, de teatru, de audiţii - -

Construcţii industriale - - -

Avantaje specifice D S SL SLA

Adaptare perfectă la renovări şi amenajări interioare

Gamă largă de performanţe mecanice, acustice, termice şi de 
rezistenţă la foc
Compatibilitate de produs şi tehnică cu placările şi plafoanele 

Goluri de construcţie ce permit încorporarea de material 
izolant, ţevi, canalizări etc.
Economii la costul structurilor de rezistenţă datorită greutăţii 
reduse pe metru pătrat

Soluţii economice pentru pereţi cu înălţimi cuprinse între 5 şi 12 m

Integrarea structurilor metalice, de lemn sau beton

Protecţia la foc a structurilor încastrate

Uşurinţa şi viteză în montaj (greutate redusă)

Libertate arhitecturală

Performanţe acustice ridicate 59dB 67dB 60dB 80dB

pereţi tip

Prevederi generale specifice proiectării componentelor nestructurale(CNS) la 
acţiunea seismică
*CNS proiectate pentru a rezista acţiunii seismice, vor fi prinse de elemente şi/sau subsisteme structurale, sau, după 
caz, de alte CNS, astfel încât eforturile de proiectare determinate cu încărcările stabilite conform 10.9.2(P100-
1/2013), pentru cutremurul de proiectare, să fie transmise, în totalitate, elementelor structurale principale sau 
secundare ale clădirii.

*Legăturile vor avea suficientă rezistenţă şi rigiditate şi vor fi alcătuite astfel încât să asigure transferul direct al 
forţelor seismice şi gravitaţionale aferente de la CNS la elementele structurale principale sau secundare ale clădirii 
sau la o altă CNS, care, la rândul său, trebuie să fie legată direct (nemijlocit) de elementele structurale principale 
sau secundare ale clădirii.

*Legăturile CNS cu elementele structurii principale, sau cu alte CNS, pot fi realizate prin orice procedeu tehnic, verificat în 
practică, care asigură blocarea sau limitarea deplasărilor, în ambele sensuri, pe direcţiile tuturor gradelor de libertate ale CNS

Cod de proiectare seismică.
Partea I Prevederi de proiectare pentru clădiri.

Indicativ P100-1/2013
(capitolul 10.4.1. Legăturile CNS.)
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PEREŢI SIMPLU PLACAŢI

Agrement Tehnic
Rezistenţă la foc 

Izolare acustică
Rw ≤ 47dB

Înălţime maximă
7,5m

Greutate sistem
20-35 kg/m2
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on
 

CARACTERISTICI TEHNICE GENERALE

30 45 60 90 120 180

1 Placă 

2 Profil  (UW)

3 Profil  (CW)

4 Şurub autofiletant 212 

5 Fixare mecanică

6 Îmbinare cu bandă şi ipsos de îmbinări cu 
timp de lucru mediu 

7 Bandă etanşare monoadezivă 

8 Vată minerală

4 615 27

3 81

136 74 8 5

4 615 27

3 81

136 74 8 5

D
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PERFORMANŢE

CANTITĂŢI medii pe m2 de PERETE cu Hmax = 6,00 m și lungime de 5,00 m
Coeficientul de pierdere nu este inclus în tabelul de calcul. Acesta va fi stabilit de către constructor în funcţie de particularităţile lucrării.

Pereţi distributivi tip D

PRODUSE UM

CANTITĂŢI
MONTANT SIMPLU 

 =
60 cm

 =
40 cm

 =
30 cm

Placă m2 2,00 2,00 2,00

Profil (UW) m 0,70 0,80 0,90

Profil (CW) m 2,00 2,80 4,00
Şurub autofiletant 212x25 (12,5mm)
                                 212x35 (15mm) buc 30,00 45,00 60,00

Şurub autoperforant 421x9,5 buc 4,00 6,00 7,00

Fixare mecanică* buc 1,50 1,50 1,50

Ipsos de îmbinări kg 0,30 0,30 0,30

Bandă de îmbinări** ml 3,50 3,50 3,50

Ipsos adeziv *** kg 0,10 0,10 0,10

Bandă etanșare monoadezivă ml 0,80 0,80 0,80

Agrafă vată de sticlă buc 1,00 1,00 1,00

Vată minerală m2 1,00 1,00 1,00

  Vată minerală 50 mm, densitate minimă 10,5kg/m3

Sistem

Tip profil
 

UW,CW
0,6 [mm]

Interax  
montant

[cm]

Înălţime maximă [m] Numărul şi 
grosimea 
plăcilor 
 

Indice de izolare acustică
Rw [dB]montant simplu

Fără vată 
minerală

Cu vată 
minerală

15
[daN/m2]

20
[daN/m2]

D75/50 50
60 3,10 2,75

2 x 12,5
35 42

40 4,00 3,75 35 42
30 4,60 4,20 34 42

D100/75 75
60 4,50 4,00

2 x 12,5
36 45

40 5,70 5,20 36 45
30 6,00 5,50 36 45

D125/100 100
60 5,25 4,50

2 x 12,5
37 46

40 6,50 6,00 37 46
30 7,40 6,70 37 45

D80/50 50
60 3,25 2,90

2 x 15
36 43

40 4,15 3,90 36 43
30 4,75 4,35 36 43

D105/75 75
60 4,65 4,15

2 x 15
37 46

40 5,85 5,35 37 46
30 6,15 5,65 37 46

D130/100 100
60 5,40 4,65

2 x 15
39 47

40 6,65 6,15 39 47
30 7,50 6,85 38 46

  Înălţimile maxime recomandate ţin cont de o deformată maximă admisă cu valoarea de H/240
  Valorile indicilor de izolare acustică sunt determinate pornind de la încercări de laborator şi prin extrapolare cu ajutorul unui 

program de calcul avansat
  Se vor dispune rosturi verticale de dilatare:
- la intervale de 10m, în cazul în care lungimea peretelui depășește 15 m
- în dreptul rosturilor structurale ale clădirii

*Fixarea mecanică va fi aleasă de către proiectantul de specialitate al lucrării în funcţie de natura materialului suport (beton simplu, 
beton armat, şape, structuri metalice, lemn, etc), de forţele efective maxime calculate conform legislaţiei în vigoare, de capacităţile 
portante ale elementelor de fixare alese, precum şi de posibilităţile de montaj. În cadrul sistemelor rezistente la foc se vor utiliza doar 
tipuri de legături din oţel
**Pentru sisteme cu rezistenţă la foc este obligatorie utilizarea benzii de fibră sticlă (împâslitură)
***Pentru lipirea glafurilor pe zidării, pentru reparaţii şi umplerea rosturilor >3 mm

NU UITAŢI
• Ranforsarea suportului sanitar cu doi montanţi suplimentari 

pentru obiectele sanitare suspendate (dacă este necesar 
suportul pentru evacuarea apei)

• Utilizarea plăcilor cu absorbţie redusă de apă în incinte cu 
umiditate (vezi pag.144-147)

• Utilizarea profilelor NIDAmetal UA pentru uși și ferestre grele
• Utilizarea benzii  sau a colţarului metalic pentru consolidarea 

colţurilor exterioare
• După nevoi, îmbinările elastice între ghidaj şi structură
• Realizarea rosturilor de dilatare și a îmbinărilor glisante
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DETALII DE MONTAJ
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Ipsos de îmbinări 

Bandă de hârtie

Montant (CW)

Placă gips-carton 

Șurub Autofiletant 
AF212

Montant (CW)

Placă gips-carton 

Montant (CW)

Ghidaj (UW) 

Șurub Autofiletant AF212

Fixare mecanică

Bandă etanșare

600 mm

(400/300 mm)

 Îmbinare rigidă cu perete de beton  Fixare plăci: decalajul îmbinărilor pe feţele 
opuse, raportat la montant

Ipsos de îmbinări

Bandă de hârtie armată
Montant (CW)

Placă gips-carton  

Placă gips-carton 
 

Șurub Autofiletant 
AF212

Bandă etanșare

Fixare mecanică

Montant (CW)

Ghidaj (UW)

Ipsos de îmbinări

 Îmbinare colţ  Îmbinare pe placă de beton

Profil protecţie 
muchie

Șurub Autofiletant 
AF212

Montant (CW)

Șurub Autofiletant 
AF212

Placă gips-carton 
  

Bandă etanșare

Fixare mecanică

Montant (CW)

Şurub Autofiletant 
AF 212

Ghidaj (UW)

Cordon etanșare 
silicon

Fixare mecanică

Bandă etanșare

Ghidaj (UW)

Montant (CW)

Bandă de hârtie

Ipsos de îmbinări

Șurub Autofiletant 
AF212

Placă gips-carton 

  Îmbinare pe placă de beton peste şapă   Îmbinare rigidă sub planșeu de beton
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 Îmbinare în "T" 

 Îmbinare glisantă - rost dilatare

 Îmbinare glisantă cu protecţie la foc, între 
perete gips-carton și elemente de beton

*Rosturile orizontale ale plăcilor învecinate trebuie 
alternate cu cel puţin 400mm pentru a se evita 
formarea rosturilor încrucişate continue.

Ipsos de îmbinări

Bandă etanșare 

Montant (CW)

Placă gips-carton  

Șurub Autofiletant AF212 

Bandă de hârtie

Montant (CW)
Bandă de hârtie armată

Montant (CW)

Fixare mecanică

Bandă etanșare

Șurub Autofiletant 
AF212

Placă gips-carton 

Profil protecţie colţ

Ştraif de placă 
gips-carton 

Ghidaj (UW)

Montant (CW)

≤100

Poziţionare verticală

Ipsos de îmbinări

Placă gips-carton 

 Îmbinare sub planșeu de beton prin tavan 
din gips-carton întrerupt

Placă gips-carton 

Montant (CW) Montant (CW)

Profil protecţie colţ

≤20 ≤20

 În cazul în care lungirea peretelui depășește 15 m, se vor dispune rosturi de dilataţie 
la distanţe de maxim 10 m cât şi în dreptul rosturilor de dilataţie ale construcţiei.

Șurub 
Autoperforant 

AP421
Montant (CW) 

minim
400 mm

Șurub Autofiletant AF212

 Decalajul plăcilor
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PEREŢI DUBLU PLACAŢI

Agrement Tehnic
Rezistenţă la foc 

Izolare acustică
Rw ≤ 54dB

Înălţime maximă
8,7m

Greutate sistem
40-65kg/m2

CARACTERISTICI TEHNICE GENERALE

30 45 60 90 120 180

134 76 8

interax montant

5

3 81

4 1 65 27

1 Placă 

2 

3 

4 

5 Şurub 

6  Diblu

7 

8 

9 

1 Placă 

2 Profil  (UW)

3 Profil  (CW)

4 Şurub autofiletant 212

5 Fixare mecanică

6 Îmbinare cu bandă şi ipsos de îmbinări cu 
timp de lucru mediu 

7 Bandă etanşare monoadezivă 

8 Vată minerală

D
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PERFORMANŢE

CANTITĂŢI medii pe m2 de PERETE cu Hmax= 6,50 m și lungime de 5,00 m
Coeficientul de pierdere nu este inclus în tabelul de calcul. Acesta va fi stabilit de către constructor în funcţie de particularităţile lucrării.

PRODUSE UM

CANTITĂŢI
MONTANT SIMPLU MONTANT DUBLAT

 = 
 60 cm

 = 
 40 cm

 = 
 30 cm

 = 
 60 cm

 = 
 40 cm

 = 
 30 cm

Placă m2 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

Profil (UW) m 0,70 0,80 0,90 1,00  1,20 1,50

Profil (CW) m 2,00 2,80 4,00 3,60  5,20  7,20
Şurub autofiletant 212x25(1) buc 15,00 18,00 30,00 15,00 18,00 30,00
Şurub autofiletant 212x45(2) buc 30,00 45,00 60,00 30,00 45,00 60,00
Şurub autoperforant 421x9,5 buc 4,00 6,00 7,00 8,00 11,00 14,00
Fixare mecanică* buc 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

Ipsos de îmbinări kg 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Bandă de îmbinări** m 3,50  3,50  3,50 3,50  3,50  3,50

Ipsos adeziv *** kg 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Bandă etanșare monoadezivă ml 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Agrafă vată de sticlă buc 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Vată minerală m2 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Pereţi distributivi tip D

Sistem

Tip profil

UW,CW
0,6 [mm]

Interax 
montant

[cm]

Înălţime maximă (m)
Numărul şi 
grosimea 
plăcilor 

Indice de izolare 
acustică
Rw[dB]montant simplu montant dublat 

Fără vată 
minerală

Cu vată 
minerală

15
[daN/m2]

20
[daN/m2]

20
[daN/m2]

D100/50 50
60 4,10 3,50 4,90

4 x 12,5
43 51

40 5,20 4,70 5,20 43 50
30 5,40 4,90 5,40 43 49

D125/75 75
60 5,75 5,25 6,20

4 x 12,5
45 52

40 6,50 5,90 6,60 44 51
30 6,80 6,20 7,00 44 50

D150/100 100
60 6,75 6,00 7,40

4 x 12,5
46 53

40 7,80 7,10 8,00 46 52
30 8,20 7,40 8,60 46 51

D110/50 50
60 4,25 3,50 5,00

4 x 15
45 52

40 5,35 4,70 5,35 45 51
30 5,55 4,90 5,55 45 50

D135/75 75
60 5,90 5,40 6,35

4 x 15
46 53

40 6,65 6,10 6,75 46 52
30 6,90 6,35 7,30 46 51

D160/100 100
60 6,90 6,15 7,55

4 x 15
47 54

40 7,90 7,25 8,15 47 53
30 8,30 7,50 8,70 47 52

  Vată minerală 50 mm, densitate minimă 10,5kg/m3

  Înălţimile maxime recomandate ţin cont de o deformată maximă admisă cu valoarea de H/240;
  Valorile indicilor de izolare acustică sunt determinate pornind de la încercări de laborator şi prin extrapolare cu ajutorul unui 

program de calcul avansat.
  Se vor dispune rosturi verticale de dilatare:
- la intervale de 10m, în cazul în care lungimea peretelui depășește 15 m;
- în dreptul rosturilor structurale ale clădirii;

*Fixarea mecanică va fi aleasă de către proiectantul de specialitate al lucrării în funcţie de natura materialului suport (beton simplu, 
beton armat, şape, structuri metalice, lemn, etc), de forţele efective maxime calculate conform legislaţiei în vigoare, de capacităţile 
portante ale elementelor de fixare alese, precum şi de posibilităţile de montaj. În cadrul sistemelor rezistente la foc se vor utiliza doar 
tipuri de legături din oţel;
**Pentru sisteme cu rezistenţă la foc este obligatorie utilizarea benzii de fibră sticlă (împâslitură);
***Pentru lipirea glafurilor pe zidării, pentru reparaţii şi umplerea rosturilor >3 mm.

• Ranforsarea suportului sanitar cu doi montanţi suplimentari 
pentru obiectele sanitare suspendate (dacă este necesar 
suportul pentru evacuarea apei);

• Utilizarea plăcilor cu absorbţie redusă de apă în incinte cu 
umiditate (vezi pag.144-147);

• Utilizarea profilelor NIDAmetal UA pentru uși și ferestre grele;
• Utilizarea benzii  sau a colţarului metalic pentru consolidarea 

colţurilor exterioare;
• După nevoi, îmbinările elastice între ghidaj şi structură;
• Realizarea rosturilor de dilatare și a îmbinărilor glisante;

(1) Primul strat de plăci - de la structura metalică 
(2) Al doilea strat de plăci - de la structura metalică

NU UITAŢI
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60 cm
(40/30 cm)

DETALII DE MONTAJ

 Îmbinare rigidă cu perete de beton  Fixare plăci: decalajul îmbinărilor pe 
feţele opuse, raportat la montant

Șurub Autofiletant 
AF212

Montant (CW)

Bandă de hârtie armată

Ipsos de îmbinări

Montant (CW)

Placă gips-carton  

Șurub Autofiletant AF212

Fixare mecanică

Bandă etanșare

Placă gips-carton 

            Montant (CW)

 Îmbinare colţ

600 mm
(400/300 mm)

Montant (CW)

Ghidaj (UW) 

Ipsos de îmbinări

Ipsos de îmbinări

Bandă de hârtie

Montant (CW)

Placă gips-carton 
 

Profil protecţie colţ

Șurub Autofiletant 
AF212

Montant (CW)

Placă gips-carton 
 

Șurub Autofiletant 
AF212
Bandă etanșare

Fixare mecanică

Montant (CW)

Ghidaj (UW)

Ipsos de îmbinări

 Îmbinare pe placă de beton

Placă gips-carton 

Șurub Autofiletant 
AF212

Bandă etanșare

Fixare mecanică

Ipsos de îmbinări
Placă gips-carton 

Bandă de hârtie armată

Montant (CW)

 Îmbinare pe placă de beton cu şapă  Îmbinare sub plafon de beton prin tavan 
din gips-carton întrerupt

≤100
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≤20 ≤20 ≤20≥20 ≥20

* Rosturile orizontale şi verticale se vor alterna 
pentru a evita suprapunerea acestora în 
cazul placărilor multiple

 Rost de dilatare în câmp

 Îmbinare glisantă cu perete de beton

 Decalajul plăcilor

Placă gips-carton 

Ştraif de placă 
gips-carton 

Ghidaj (UW)

Montant (CW)

Profil protecţie colţ

Fixare mecanică

Bandă etanșare

Șurub Autofiletant 
AF212

Placă gips-carton 

Poziţionare verticală

Montant (CW)

Placă gips-carton 

Montant (CW)

Șurub Autofiletant AF212  

Profil protecţie colţ

Fixare mecanică

Bandă de hârtie

Ipsos de îmbinări

Bandă etanșare

 Îmbinare în "T" 

 Îmbinare glisantă cu protecţie la foc

Ipsos de îmbinări

Bandă etanșare 

Montant (CW)

Placă gips-carton  

Șurub autofiletant AF212 

Montant (CW)

Profil de colţ

Şurub 
autofiletant AF

Şurub 
autoperforant

Montant (CW) 

Placă din 
gips-carton

minim
400 mm

minim
200 mm
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PEREŢI TRIPLU PLACAŢI

Agrement Tehnic
Rezistenţă la foc 

Izolare acustică
Rw ≤ 59dB

Înălţime maximă
9,2m

Greutate sistem
55-95 kg/m2

CARACTERISTICI TEHNICE GENERALE

134 76 8

interax montant

5

30 45 60 90 120 180

3 81

4 615 27

1 Placă 

2 

3 Ghidaj 

4 Montant 

5 Şurub 

6 Diblu

7 

8 

9 

1 Placă 

2 Profil  (UW)

3 Profil  (CW)

4 Şurub autofiletant 212

5 Fixare mecanică

6 Îmbinare cu bandă şi ipsos de îmbinări cu 
timp de lucru mediu 

7 Bandă etanşare monoadezivă 

8 Vată minerală

D
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PERFORMANŢE

PRODUSE UM

CANTITĂŢI
MONTANT SIMPLU MONTANT DUBLAT

 = 
 60 cm

 = 
 40 cm

 = 
 30 cm

 = 
 60 cm

 = 
 40 cm

 = 
 30 cm

Placă m2 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00

Profil (UW) m 0,60 0,70 0,80 0,90 1,10 1,30

Profil (CW) m 2,00 2,50 4,00 3,60 5,20 7,20
Şurub autofiletant 212x25(1) buc 15,00 18,00 30,00 15,00 18,00 30,00
Şurub autofiletant 212x55(2) buc 15,00 18,00 30,00 15,00 18,00 30,00
Şurub autofiletant 212x70(3) buc 30,00 45,00 60,00 30,00 45,00 60,00
Şurub autoperforant 421x9,5 buc 2,50 4,50 7,00 5,00 6,80 13,00
Fixare mecanică* buc 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Ipsos de îmbinări

kg 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90

Bandă de îmbinări** m 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50

Ipsos adeziv *** kg 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Bandă etanșare monoadezivă ml 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Agrafă vată de sticlă buc 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Vată minerală m2 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Pereţi distributivi tip D

Sistem

Tip profil

UW,CW
0,6 [mm]

Interax 
montant

Înălţime maximă (m) Numărul şi 
grosimea 
plăcilor 
 

Indice de izolare acustică
Rw [dB]montant simplu montant dublat

Fără vată 
minerală

Cu vată 
minerală

15
[daN/m2]

20
[daN/m2]

20
[daN/m2]

D125/50 50
60 4,75 4,50 5,50

6 x 12,5
48 56

40 5,75 5,00 5,80 48 55
30 6,10 5,50 6,00 48 55

D150/75 75
60 6,25 6,00 6,80

6 x 12,5
50 57

40 7,30 6,60 7,20 50 56
30 7,50 6,80 7,60 50 56

D175/100 100
60 7,50 7,00 8,00

6 x 12,5
51 58

40 8,50 7,80 8,60 51 57
30 8,90 8,10 9,10 51 57

D140/50 50
60 4,90 4,50 5,60

6 x 15
49 57

40 5,90 5,00 5,90 49 56
30 6,25 5,50 6,10 49 56

D165/75 75
60 6,40 6,15 6,90

6 x 15
51 58

40 7,45 6,75 7,30 51 57
30 7,65 6,95 7,70 51 57

D190/100 100
60 7,65 7,15 8,10

6 x 15
53 59

40 8,65 7,95 8,70 53 58
30 9,00 8,25 9,20 53 58

  Vată minerală 50 mm, densitate minimă 10,5kg/m3

CANTITĂŢI medii pe m2 de PERETE cu Hmax= 7,00 m și lungime de 15,00 m
Coeficientul de pierdere nu este inclus în tabelul de calcul. Acesta va fi stabilit de către constructor în funcţie de particularităţile lucrării.

  Înălţimile maxime recomandate ţin cont de o deformată maximă admisă cu valoarea de H/240;
  Valorile indicilor de izolare acustică sunt determinate pornind de la încercări de laborator şi prin extrapolare cu ajutorul unui 

program de calcul avansat.
  Se vor dispune rosturi verticale de dilatare:
- la intervale de 10m, în cazul în care lungimea peretelui depășește 15 m;
- în dreptul rosturilor structurale ale clădirii;

*Fixarea mecanică va fi aleasă de către proiectantul de specialitate al lucrării în funcţie de natura materialului suport (beton simplu, 
beton armat, şape, structuri metalice, lemn, etc), de forţele efective maxime calculate conform legislaţiei în vigoare, de capacităţile 
portante ale elementelor de fixare alese, precum şi de posibilităţile de montaj. În cadrul sistemelor rezistente la foc se vor utiliza doar 
tipuri de legături din oţel;
**Pentru sisteme cu rezistenţă la foc este obligatorie utilizarea benzii de fibră sticlă (împâslitură);
***Pentru lipirea glafurilor pe zidării, pentru reparaţii şi umplerea rosturilor >3 mm.

• Ranforsarea suportului sanitar cu doi montanţi suplimentari 
pentru obiectele sanitare suspendate (dacă este necesar 
suportul pentru evacuarea apei);

• Utilizarea plăcilor cu absorbţie redusă de apă în incinte cu 
umiditate (vezi pag.144-147);

• Utilizarea profilelor NIDAmetal UA pentru uși și ferestre grele;
• Utilizarea benzii  sau a colţarului metalic pentru consolidarea 

colţurilor exterioare;
• După nevoi, îmbinările elastice între ghidaj şi structură;
• Realizarea rosturilor de dilatare și a îmbinărilor glisante.

NU UITAŢI

(1) Primul strat de plăci - de la structura metalică 
(2) Al doilea strat de plăci - de la structura metalică

(3) Al treilea strat de plăci - de la structura metalică
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 Îmbinare rigidă cu perete de beton

 Îmbinare colţ

 Fixare plăci: decalajul îmbinărilor pe feţele 
opuse, raportat la montant

 Îmbinare pe placă de beton

Șurub Autofiletant AF212

Fixare mecanică

Bandă etanșare

Placă gips-carton 
 

Șurub Autofiletant 
AF212
Bandă etanșare

Fixare mecanică

Bandă de hârtie armată

Ipsos de îmbinări

Montant (CW)

Placă gips-carton 

Profil protecţie colţ

Montant (CW)

Ipsos de îmbinări

Bandă de hârtie

Montant (CW)

Placă gips-carton 

Montant (CW)

Ghidaj (UW)

Ipsos de îmbinări

Șurub Autofiletant 
AF212

Montant (CW)

Placă gips-carton 

           Montant (CW)

600 mm

(300/400 mm)

 Îmbinare pe placă de beton cu şapă

Montant (CW)     

Ghidaj (UW)  
 

Ipsos de îmbinări
 

Placă gips-carton 

Șurub Autofiletant 
AF212

Bandă etanșare

Fixare mecanică

 Îmbinare sub plafon de beton prin tavan 
din gips-carton întrerupt

Ipsos de îmbinări
Placă gips-carton 

Bandă de hârtie armată

Montant (CW)

≤100

DETALII DE MONTAJ

Șurub 
Autofiletant 

AF212
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 Îmbinare glisantă cu perete de beton

 Îmbinare glisantă cu protecţie la foc

Profil protecţie colţ

Fixare mecanică

Bandă etanșare

Șurub Autofiletant 
AF212

Placă gips-carton 

Montant (CW)

Placă gips-carton 

Montant (CW)

Șurub Autofiletant AF212  

Profil protecţie colţ

Fixare mecanică

Bandă de hârtie

Ipsos de îmbinări

Bandă etanșare

 Îmbinare glisantă, rost de dilatare

Montant 
(CW)

Şurub autoperforant 
AP421

Montant
Şurub autofiletant  
AF 212
Profil protecţie 
colţ

Placă  
gips-carton 

 
≤20 ≥20≤20≥20 ≤20         ≥20        ≤20

Ipsos de îmbinări

Bandă etanșare 

Montant (CW)

Placă gips-carton  

Șurub autofiletant AF212 

Bandă de hârtie

Montant (CW)

 Îmbinare în "T"

 Decalajul plăcilor

minim
400 mm

minim
400 mm

minim
200 mm

* Rosturile orizontale şi verticale se vor alterna 
pentru a evita suprapunerea acestora în 
cazul placărilor multiple

Poziţionare verticală

Placă gips-carton 

Ştraif de placă 
gips-carton 
Ghidaj (UW)

Montant (CW)
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ÎNALTE PERFORMANŢE ACUSTICE

Agrement Tehnic
Rezistenţă la foc 

Izolare acustică
Rw ≤ 67dB

Înălţime maximă
4.90m

Greutate sistem
35-95 kg/m2

CARACTERISTICI TEHNICE GENERALE

30 45 60 90 120 180

1 76 4 38

interax montant

5

interax montant

16 4 738 5

 
 

3 81

4 15 27 4 6

1 Placă 

2 Profil  (UW)

3 Profil  (CW)

4 Şurub autofiletant 212

5 Fixare mecanică

6 Îmbinare cu bandă şi ipsos de îmbinări cu 
timp de lucru mediu 

7 Bandă etanşare monoadezivă 

8 Vată minerală

S
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PERFORMANŢE

PRODUSE UM

CANTITĂŢI
4 PLĂCI 5 PLĂCI 6 PLĂCI

 60 cm

   
Placă m2  4,00 4,00 5,00 5,00 6,00 6,00
Profil  (UW) m 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60

Profil (CW) m  3,80 7,00  3,80 7,00 3,80 7,00
Şurub autofiletant 212x25(1) buc 15,00 18,00 15,00 18,00 15,00 18,00
Şurub autofiletant 212x45(2) buc 30,00 45,00 25,00 30,00 15,00 20,00
Şurub autofiletant 212x55(3) buc - - 15,00 18,00 - -
Şurub autofiletant 212x70(3) buc - - - - 30,00 35,00
Şurub autoperforant 421x9,5 buc 3,00 12,00 3,00 12,00 3,00 12,00
Fixare mecanică* buc 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
Ipsos de îmbinări kg 0,60 0,60 0,80 0,80 0,90 0,90
Bandă de îmbinări** m 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50
Bandă etanșare monoadezivă m 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20
Ipsos adeziv *** kg 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Vată minerală m2 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Pereţi separativi tip S

Tip sistem 
mm

Tip profil
 

UW,CW
0,6 [mm]

Interax 
montant

[cm]

Înălţimea maximă (m)
Numărul şi 

grosimea plăcilor 
 

Indice de izolare 
acustică: RW[dB]montant 

simplu 
montant 

dublat 

S160
50 60 - 2,95 4 x 12,5

61
S170 62
S180 62
S160

75 60 3,15 3,70 4 x 12,5
61

S170 62
S180 62
S180 100 60 3,70 4,40 4 x 12,5 62
S180 50 60 - 2,95 5 x 12,5 64S300
S180
S300 75 60 3,15 3,70 5 x 12,5 64

S300 100 60 3,70 4,40 5 x 12,5 64
S175

50 60 - 3,30 6 x 12,5
65

S195 66
S205 66
S175

75 60 3,50 4,20 6 x 12,5
65

S195 66
S280 67
S280 100 60 4,15 4,90 6 x 12,5 67

  Vată minerală 100 mm, densitate minimă 14kg/m3

CANTITĂŢI medii pe m2 de PERETE cu Hmax= 3,00 m și lungime de 5,00 m
Coeficientul de pierdere nu este inclus în tabelul de calcul. Acesta va fi stabilit de către constructor în funcţie de particularităţile lucrării.

  Înălţimile maxime recomandate ţin cont de o deformată maximă admisă cu valoarea de H/240;
  Valorile indicilor de izolare acustică sunt determinate pornind de la încercări de laborator şi prin extrapolare cu ajutorul unui 

program de calcul avansat.
  Se vor dispune rosturi verticale de dilatare:
- la intervale de 10m, în cazul în care lungimea peretelui depășește 15 m;
- în dreptul rosturilor structurale ale clădirii;

*Fixarea mecanică va fi aleasă de către proiectantul de specialitate al lucrării în funcţie de natura materialului suport (beton simplu, 
beton armat, şape, structuri metalice, lemn, etc), de forţele efective maxime calculate conform legislaţiei în vigoare, de capacităţile 
portante ale elementelor de fixare alese, precum şi de posibilităţile de montaj. În cadrul sistemelor rezistente la foc se vor utiliza doar 
tipuri de legături din oţel;
**Pentru sisteme cu rezistenţă la foc este obligatorie utilizarea benzii de fibră sticlă (împâslitură);
***Pentru lipirea glafurilor pe zidării, pentru reparaţii şi umplerea rosturilor >3 mm.

• Ranforsarea suportului sanitar cu doi montanţi suplimentari 
pentru obiectele sanitare suspendate (dacă este necesar 
suportul pentru evacuarea apei);

• Utilizarea plăcilor cu absorbţie redusă de apă în incinte cu 
umiditate (vezi pag.144-147);

• Utilizarea profilelor NIDAmetal UA pentru uși și ferestre grele;
• Utilizarea benzii  sau a colţarului metalic pentru consolidarea 

colţurilor exterioare;
• După nevoi, îmbinările elastice între ghidaj şi structură;
• Realizarea rosturilor de dilatare și a îmbinărilor glisante.

NU UITAŢI

(1) Primul strat de plăci - de la structura metalică 
(2) Al doilea strat de plăci - de la structura metalică

(3) Al treilea strat de plăci - de la structura metalică
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PEREŢI DE MARE ÎNĂLŢIME

Agrement Tehnic
Rezistenţă la foc 

Izolare acustică
Rw ≤ 60dB

Înălţime maximă
12,80m

Greutate sistem
35-105 kg/m2

CARACTERISTICI TEHNICE GENERALE

30 45 60 90 120 180

1 Placă 

2 Fâşie conector de placă  dispusă pe 
toată înălţimea peretelui

3 Profil  (CW)

4 Profil  (UW)

5 Şurub autofiletant 212

6 Fixare mecanică

7 Bandă etanşare monoadezivă 

8  Vată minerală

9 Îmbinare cu bandă şi ipsos de îmbinări cu 
timp de lucru mediu 

interax montant

13 7925 8 5 6

32 81

9 516 47

SL
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PERFORMANŢE
Pereţi separativi legaţi tip SL

Tip sistem 
grosime

mm

Tip profil

UW,CW
0,6 [mm]

Interax 
 montant

[cm]

Numărul şi 
grosimea 
plăcilor  

Înălţime maximă [m] Indice de 
izolare 

acustică: 
RW[dB]

Vată  
de sticlă
2x50mm

Montant 
simplu

Montant
dublat

P≤25
[daN/m2]

P≤40
[daN/m2]

P≤25
[daN/m2]

P≤40
[daN/m2]

SL 190 50 60 4 5,15 4,40 5,60 4,80 5540 4 5,40 4,60 6,00 5,10

SL 250 75 60 4 7,30 6,20 7,80 6,70 5740 4 7,60 6,50 8,30 7,10

SL 300 75 60 4 8,80 7,50 9,10 7,85 5840 4 9,00 7,70 9,50 8,15

SL 300 100 60 4 9,15 7,80 9,80 8,40 5840 4 9,50 8,10 10,40 8,80

SL 300 75 60 6 10,20 8,80 10,50 9,00 6040 6 10,50 8,90 10,80 9,20

SL 330 100 60 6 11,60 10,00 12,40 10,60 6040 6 12,00 10,40 12,80 10,90

32 81

9 516 47

PRODUSE UM

CANTITĂŢI (dublă placare) CANTITĂŢI (triplă placare)
Montant simplu Montant dublat Montant simplu Montant dublat

 = 60  = 40  = 60  = 40  = 60  = 40  = 60  = 40
Placă  m2 4,40 4,60 4,40 4,60 6,40 6,60 6,40 6,60
Profil  (CW) ml 3,60 5,20 7,20 10,40 3,60 5,20 7,20 10,40
Profil  (UW) ml 1,40 1,60 2,40 2,80 1,40 1,60 2,40 2,80
Şurub autofiletant 212x25 (12,5mm)(1) buc 20,00 30,00 20,00 30,00 20,00 30,00 20,00 30,00
Şurub autofiletant 212x35 (15mm)(1) buc 20,00 30,00 20,00 30,00 20,00 30,00 20,00 30,00
Şurub autofiletant 212x45 (12,5mm)(2) buc 30,00 40,00 30,00 40,00 15,00 20,00 15,00 20,00
Şurub autofiletant 212x55 (15mm)(2) buc 30,00 40,00 30,00 40,00 15,00 20,00 15,00 20,00
Şurub autofiletant 212x70(3) buc - - - - 30,00 40,00 30,00 40,00
Şurub autoperforant 421x9,5 buc 10,00 15,00 20,00 30,00 10,00 15,00 20,00 30,00
Fixare mecanică* buc 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
Bandă etanşare monoadezivă ml 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Bandă de îmbinări** buc 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50
Ipsos de îmbinari 0,60 0,60 0,60 0,60 0,90 0,90 0,90 0,90

Ipsos adeziv *** 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Vată minerală m2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
Agrafă metalică autoadezivă (vată minerală) buc 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

CANTITĂŢI medii pe m2 de PERETE cu Hmax= 8,50 m și lungime de 20,00 m
Coeficientul de pierdere nu este inclus în tabelul de calcul. Acesta va fi stabilit de către constructor în funcţie de particularităţile lucrării.

  Înălţimile maxime recomandate ţin cont de o deformată maximă admisă cu valoarea de H/240.
  Valorile indicilor de izolare acustică sunt determinate pornind de la încercări de laborator şi prin extrapolare cu ajutorul unui 

program de calcul avansat.
  Se vor dispune rosturi verticale de dilatare:
- la intervale de 10m, în cazul în care lungimea peretelui depășește 15m;
- în dreptul rosturilor structurale ale clădirii;

  Pentru sistemele cu H > 10m consultaţi Departamentul de Asistenţă Tehnică Siniat.
  Ştraiful conector din placa din gips-carton va fi continuu pe toată înălţimea peretelui. Pentru o mai bună rigidizare a sistemului se 
recomandă montarea unui ghidaj în spatele fâşiilor conector.

  În cazul în care deformaţia elementelor structurale de la partea superioară a peretelui depăşeşte 15mm contactaţi Departamentul de 
Asistenţă Tehnică Siniat.

(1) Primul strat de plăci - de la structura metalică 
(2) Al doilea strat de plăci - de la structura metalică
(3) Al treilea strat de plăci - de la structura metalică
*Fixarea mecanică va fi aleasă de către proiectantul de specialitate al lucrării în funcţie de natura materialului suport (beton simplu, 
beton armat, şape, structuri metalice, lemn, etc), de forţele efective maxime calculate conform legislaţiei în vigoare, de capacităţile 
portante ale elementelor de fixare alese, precum şi de posibilităţile de montaj. În cadrul sistemelor rezistente la foc se vor utiliza doar 
tipuri de legături din oţel;
**Pentru sisteme cu rezistenţă la foc este obligatorie utilizarea benzii de fibră sticlă (împâslitură);
***Pentru lipirea glafurilor pe zidării, pentru reparaţii şi umplerea rosturilor >3 mm.
NU UITAŢI
• Ranforsarea suportului sanitar cu doi montanţi suplimentari 

pentru obiectele sanitare suspendate (dacă este necesar 
suportul pentru evacuarea apei);

• Utilizarea plăcilor cu absorbţie redusă de apă în incinte cu 
umiditate (vezi pag.144-147);

• Utilizarea profilelor NIDAmetal UA pentru uși și ferestre grele;
• Utilizarea benzii  sau a colţarului metalic pentru consolidarea 

colţurilor exterioare;
• După nevoi, îmbinările elastice între ghidaj şi structură;
• Realizarea rosturilor de dilatare și a îmbinărilor glisante.
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PEREŢI DE CINEMA
 SLA

Agrement Tehnic
Rezistenţă la foc 

Izolare acustică
Rw ≤ 80dB

Înălţime maximă
14,60 m

Greutate sistem
35-120 kg/m2

CARACTERISTICI TEHNICE GENERALE

1 Placă 
2 Vată minerală
3 Profil  (UW)
4 Profil  (CW)
5 Şurub autofiletant 212
6 Şurub  AP221
7 Conector PHONI SL
8 Fixare mecanică 
9 Bandă etanşare monoadezivă 
10 Îmbinare cu bandă şi ipsos de îmbinări cu 

timp de lucru mediu 

30 45 60 90 120 180

7 624

10 518 39

14610 5 927

interax montant

8
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  Vată minerală 100 mm, densitate min. 15kg/m3

PERFORMANŢE
Pereţi de cinema tip SLA

Tip 
sistem

Tip profil
 

UW,CW
0,6 [mm]

Interax 
montant dublat

 [cm]

Distanţa 
conectori 

PHONI 
[m]

Numărul şi 
grosimea 
plăcilor  

 faţa 1

Numărul şi 
grosimea 
plăcilor 

 faţa 2

Presiune 
calcul

Indice de izolare 
acustică: 
RW [dB]

2x100mm 3x100mm
P=20

[daN/m2]
SLA
330 75

60
2,00 2x12,5 2x12,5

8,25 69 69
40 9,45 67 68

SLA
420 100

60
1,75 3x15 3x15

9,25 74 74
40 9,95 72 72

SLA
500 100

60
1,75 3x15 3x15

9,95 78 78
40 14,60 76 77

SLA
530 100

60
1,75 4x15 4x15

9,95 79 80
40 14,60 78 79

PRODUSE UM

CANTITĂŢI

SLA330 SLA420
SLA500

SLA420
SLA500 SLA530

Placă m2 4,00 6,00 6,00 8,00 8,00
Vată minerală de sticlă DF 40 acustic -  
100 mm/1200x7600 - densitate 15 kg/mc m2 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10

Profil  (UW75) ml 7,50 - - - -
Profil  (CW75) ml 2,40 - - - -
Profil  ml - 2,40 2,80 2,40 2,80
Profil  ml - 7,50 10,50 7,50 10,50
Şurub autofiletant 212x35 buc 15,00 15,00 20,00 15,00 20,00
Şurub autofiletant 212x45 buc 30,00 15,00 20,00 15,00 20,00
Şurub autofiletant 212x70 buc - 30,00 40,00 15,00 20,00
Şurub autofiletant 212x90 buc - - - 30,00 40,00
Şurub autoperforant 421x9.5 buc 5,00 5,00 7,00 5,00 7,00
Şurub autoperforant 421x13 buc 9,00 10,00 13,00 10,00 13,00
Conector PHONI SL standard 260 mm buc 1,10 - - - -
Conector PHONI SL MEDIUM 410 mm buc - 1,20 1,60 1,20 1,60
Fixare mecanică* buc 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
Bandă etanşare monoadezivă m 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40
Bandă de îmbinări** m 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50
Ipsos de îmbinari cu timp de lucru mediu kg 0,60 0,90 0,90 1,20 1,20
Ipsos adeziv *** kg 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

 60 cm  40 cm  60 cm  40 cm

CANTITĂŢI medii pe m2 de PERETE cu Hmax= 12,00 m și lungime de 25,00 m
Coeficientul de pierdere nu este inclus în tabelul de calcul. Acesta va fi stabilit de către constructor în funcţie de particularităţile lucrării.

  Înălţimile maxime recomandate ţin cont de o deformată maximă admisă cu valoarea de H/240.
  Valorile indicilor de izolare acustică sunt determinate pornind de la încercări de laborator şi prin extrapolare cu ajutorul unui 

program de calcul avansat.
  Se vor dispune rosturi verticale de dilatare:
- la intervale de 10m, în cazul în care lungimea peretelui depășește 15m;
- în dreptul rosturilor structurale ale clădirii;

  Înălţimile maxime recomandate ţin cont de o deformată maximă admisă cu valoarea de H/240.
  Conectorii PHONI SL se dispun astfel: prima interaxă, primul conector, se dispune la o distanţă de 0,1 m faţă de pardoseală, al doilea la o 

distanţă de 1,4 m faţă de primul, iar restul la o distanţă de 2,00m, respectiv 1,75m unul de celălalt. A doua interaxă, primul conector la o distanţă 
de 0,10 m faţă de pardoseală, al 2-lea la o distanţă de 1,1 m faţă de primul, iar restul la o distanţă de 2,00m, respectiv 1,75m unul de celălalt. 
Următoarele axe și dispuneri ale conectorilor pe înălţime se vor monta succesiv respectând ordinea din tabelul de mai sus.

*Fixarea mecanică va fi aleasă de către proiectantul de specialitate al lucrării în funcţie de natura materialului suport (beton simplu, 
beton armat, şape, structuri metalice, lemn, etc), de forţele efective maxime calculate conform legislaţiei în vigoare, de capacităţile 
portante ale elementelor de fixare alese, precum şi de posibilităţile de montaj. În cadrul sistemelor rezistente la foc se vor utiliza doar 
tipuri de legături din oţel;
**Pentru sisteme cu rezistenţă la foc este obligatorie utilizarea benzii de fibră sticlă (împâslitură);
***Pentru lipirea glafurilor pe zidării, pentru reparaţii şi umplerea rosturilor >3 mm.
NU UITAŢI
• Ranforsarea suportului sanitar cu doi montanţi suplimentari 

pentru obiectele sanitare suspendate (dacă este necesar 
suportul pentru evacuarea apei);

• Utilizarea plăcilor cu absorbţie redusă de apă în incinte cu 
umiditate (vezi pag.144-147);

• Utilizarea profilelor NIDAmetal UA pentru uși și ferestre grele;
• Utilizarea benzii  sau a colţarului metalic pentru consolidarea 

colţurilor exterioare;
• După nevoi, îmbinările elastice între ghidaj şi structură;
• Realizarea rosturilor de dilatare și a îmbinărilor glisante.

(1) Primul strat de plăci - de la structura metalică 
(2) Al doilea strat de plăci - de la structura metalică

(3) Al treilea strat de plăci - de la structura metalică
(4) Al patrulea strat de plăci - de la structura metalică
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ÎNTREBUINŢĂRI CURENTE
 Lucrări noi şi renovări

 Locuinţe (pereţi dintre apartamente şi părţile 
comune)

 Toate încăperile care necesită o rezistenţă sporită 
anti-efracţie

 Cu parament  sau AquaBoard pe toţi 
pereţii din încăperile cu umiditate

PERFORMANŢE
 Pentru alegerea unui perete în funcţie de alte 
performanţe, vedeţi pagina 44 (pereţi separativi)

AVANTAJE SPECIFICE
 Soluţie uscată uşoară şi productivă în locul pereţilor 
de beton sau zidărie fără capacitate portantă

 Integrarea de structuri metalice, din lemn sau beton, 
pentru asigurarea acoperirii şi protecţiei la foc

PARTICULARITĂŢI
 Structura metalică a peretelui cu folia de oţel 
încorporată va fi alcătuită din montanţi dublaţi 
dispuşi la interax de 60 cm

 Pentru interaxe particulare, folia de oţel va fi 
debitată la comandă

 Pentru încorporarea instalaţiilor electrice, ţineţi 
cont de poziţionarea foliei de oţel

PRÉGYMETAL DÉFI

PEREŢI ANTI-EFRACŢIE
SCHEMĂ DE PRINCIPIU

Placă 

Îmbinare cu bandă şi ipsos de 
îmbinări 

Profil  (UW)

Profil  (CW)

Şurub autofiletant 212

Folie Defi

Etanşare la aer

Material izolant

Perete Prégymetal Separativ sau  Distributiv 
ranforsat prin încorporarea unei folii de oţel 
de grosime 2,8 mm, între montanţi.
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ÎNTREBUINŢĂRI CURENTE
  Lucrări noi și renovări
  Locuinţe (pereţi dintre apartamente și părţile comune)
  Spaţii publice care sunt predispuse actelor de 
vandalism

 Şcoli, spitale, săli de sport, cinematografe, muzee și 
galerii de artă

  Depozite en-gros și en-detail, penitenciare, centre de 
detenţie, etc.

PERFORMANŢE

Direcţie 
sarcină Tip Placare

Sarcini maxime 
punctuale (kg)

 
1 x Placă LaDura 12,5 mm 50 kg

2 x Placă LaDura 12,5 mm 65 kg

 
1 x Placă LaDura 12,5 mm 45 kg

2 x Placă LaDura 12,5 mm 55 kg

AVANTAJE SPECIFICE 
 rezistenţă la impact

 rezistenţă la foc 

 performanţă acustică sporită

 rezistenţă la umiditate

 rezistenţă la forfecare

 rezistenţă la smulgere

PARTICULARITĂŢI
 Miezul dens al plăcii LaDura are în componenţă 8%  
particule din lemn de esenţă tare și  fibre de sticlă.

 Structura metalică a peretelui se va dimensiona 
ţinând cont de sarcina ancorată şi de rezistenţa la 
impact necesară peretelui.

LaDura

PEREŢI REZISTENŢI LA IMPACT
SCHEMĂ DE PRINCIPIU

Perete Distributiv sau Placare cu proprietăţi mecanice 
ridicate, cu posibilitatea de a fixa sarcinile în consolă 
direct pe placă, fără a mai folosi un cadru special.

Placă LaDura
Îmbinare cu bandă şi ipsos de îmbinări 

Profil  (UW)

Montant  (CW)

Şurub autofiletant 212

Material izolant

Etanşare la aer 

Bandă etanşare monoadezivă

8

7
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ÎNTREBUINŢĂRI CURENTE AVANTAJE SPECIFICE

Placă  (montare orizontală)

Profil  flexibil pentru forme cube 
 (GV)

Profil  (CW)

Şurub autofiletant 212

 Rol decorativ în lucrări noi şi renovări 

 Spitale - rol decorativ

 Hoteluri (părţile comune)

 Holuri de intrare în imobile, birouri, 
locuinţe, instituţii publice

 Creşe

 Amenajarea incintelor  (comerciale, de locuit etc.)

 Crearea de forme decorative variate

 Construirea de pereţi sau placări cu forme rotunjite 
pentru orice curbură cu raza R ≥ 30 cm

 Compatibilitatea de produs şi tehnică cu placările şi 
plafoanele 

Recomandare  
SINIAT

Detaliu îmbinare 
Montant-ghidaj

Îmbinare placare 
perete cu un perete

CONTUR
SCHEMĂ DE PRINCIPIU

Pereţi curbi de despărţire sau de separare 
formaţi prin asamblarea de plăci din 
gips-carton  pe un schelet metalic 

 (profile curbate pe planşeu şi pe 
plafon şi montanţi verticali) ce delimitează 
un gol de construcţie sau orice altă formă 
curbă (pe o singură direcţie).
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Îmbinare placare 
perete cu un perete
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Îmbinare placare 
perete cu un perete
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NORME TEHNICE DE MONTARE

Soluţiile constructive depind esenţial de raza minimă 
a curburii pe care o are lucrarea şi sunt în funcţie de:

 Distanţa dintre axele montanţilor
 Modul de pregătire a plăcilor.

Numărul minim de plăci 

TIP NUMĂR MINIM DE PLĂCI  
PENTRU O FAŢĂ A PERETELUI

6,5 - 9,5 2

12,5 1

Notă:
Comportamentul acustic şi rezistenţa la foc  a acestor montaje speciale ar putea să difere de performanţele 
lucrărilor plane corespondente.

CANTITĂŢI medii pe m2 de PERETE cu Hmax= 3,00 m şi lungime de 10,00 m

PRODUSE UM

CANTITĂŢI

PARAMENT SIMPLU 12,5 PARAMENT DUBLU  
6,5 - 9,5

MONTANT SIMPLU
  

MONTANT SIMPLU
  

= 
400 mm

= 
600 mm

= 
400 mm

= 
600 mm

Placă m2 2,00 2,00 4,00 4,00

Profil flexibil  (GV) m 0,70 0,70 0,70 0,70

Profil  (CW) m 3,00 2,00 3,00 2,00
Şurub autofiletant 212 x 25(1) buc 45,00 30,00 18,00 15,00
Şurub autofiletant 212 x 25(2a) buc - - 45,00 30,00
Şurub autofiletant 212 x 35(2b) buc - - 45,00 30,00
Şurub autoperforant 421 x 9,5 buc  4,00  3,00  4,00  3,00
Fixare mecanică* buc 1,50 1,50 1,50 1,50

Ipsos de îmbinări kg 0,50 0,50 0,80 0,80

Bandă de îmbinări** m  2,00  2,00  2,00  2,00

Ipsos adeziv *** kg 0,10 0,10 0,10 0,10

*Fixarea mecanică va fi aleasă de către proiectantul de specialitate al lucrării în funcţie de natura materialului suport (beton simplu, 
beton armat, şape, structuri metalice, lemn, etc), de forţele efective maxime calculate conform legislaţiei în vigoare, de capacităţile 
portante ale elementelor de fixare alese, precum şi de posibilităţile de montaj. În cadrul sistemelor rezistente la foc se vor utiliza doar 
tipuri de legaturi din oţel;
**Pentru sisteme cu rezistenţă la foc este obligatorie utilizarea benzii de fibră sticlă (împâslitură);
***Pentru lipirea glafurilor pe zidării, pentru reparaţii şi umplerea rosturilor >3 mm.

În situaţii atipice placa poate fi montată OBLIC
INFO SUPLIMENTAR: Departamentul de Asistenţă Tehnică SINIAT

RAZA MINIMĂ  
DE CURBARE 0,30 m 1,00 m 2,00 m 3,00 m şi mai mult

DISTANŢA MAXIMĂ 
DINTRE AXELE 
MONTANŢILOR

1/5 DIN RAZA DE CURBARE 60,00 cm

MODUL DE PREGĂTIRE A PLĂCILOR (PLĂCILE SE AŞEAZĂ ORIZONTAL)

Tipul plăcii 

12,5 _ _

Umezirea 
puternică  

+ prearcuire  
potrivit curburii

Umezire prin 
pulverizare

9,5 Umezirea puternică + prearcuire potrivit 
curburii

Umezire prin 
pulverizare

6.5
Umezirea puternică + 

prearcuire 
potrivit curburii

Umezire prin  
pulverizare Arcuire în stare uscată pe schelet

(1) Primul strat de plăci - de la structura metalică
(2a) Al doilea strat de plăci 6.5 mm - de la structura metalică

(2b) Al doilea strat de plăci 9.5 mm - de la structura metalică
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INSTRUCŢIUNI DE MONTARE

TRASAREA ŞI MONTAREA 
GHIDAJELOR METALICE

 Trasaţi pe planşeu locurile de 
amplasare a ghidajelor (UW), ţinând 
cont de grosimea plăcilor, de locurile  
de încastrare a canatelor şi eventual de 
locurile de montare a reperelor grele.

 Fixaţi ghidajele de planşeu:
• mecanic la 50 cm 

(şuruburi şi dibluri)
• împuşcare cu dibluri
• ori prin lipire (pe suport neted şi curat)

 Marcaţi locurile de fixare şi pe plafon
 Fixaţi ghidajele de plafon mecanic
 Nu uitaţi să montaţi banda 
de etanşare adezivă pentru 
îmbunătăţirea performanţelor 
acustice

FIXAREA MONTANŢILOR

 Tăiaţi montanţii (CW) la o lungime 
mai mică cu 5 mm decât distanţa 
dintre planşeu şi plafon

 Trasaţi pe pardoseală poziţia 
montanţilor (60 sau 40 cm)

 Puneţi montanţii (CW) vertical în 
interiorul ghidajelor:
• distanţa dintre axe 60 sau 40 cm
• deschiderea montantului va fi 

orientată spre sensul de aşezare
 Verificaţi verticalitatea montanţilor 
cu ajutorul unei nivele

 Eventual, prindeţi montanţii de ghidaj

DECUPAJUL PLĂCILOR  
DIN GIPS-CARTON 

 Decupaţi plăcile pentru înălţimea dintre 
planşeu / plafon, diminuată cu 1 cm, 

 Trasaţi cu ajutorul creionului şi riglei 
metalice partea ce urmează a fi 
decupată, 

 Tăiaţi cartonul de pe faţa plăcii cu 
un cuţit retractabil ghidat de o riglă 
metalică, 

 Rupeţi placa cu o lovitură scurtă, 
 Tăiaţi cartonul pe cealaltă parte.

REGULI DE MONTARE                  

PUNCTE DE ÎMBINARE                  

MONTAJE SPECIALE                  
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MONTAREA PLĂCILOR  
DIN GIPS-CARTON 
 Puneţi pe poziţie plăcile din 
gips-carton: 
• pe sensul de înălţime
• lipite de montanţi
• fixate de plafon

 Gândiţi-vă, eventual, la următoarele 
aspecte: 
• să încorporaţi izolaţia de vată 

de sticlă între montanţi şi 
paramente

• să încorporaţi tuburile pentru 
conductorii electrici etc.

• să decupaţi locurile de 
amplasare a dozelor electrice cu 
fierăstrăul pendular

 Înşurubaţi plăcile cu şuruburi auto-
filetante 212: 
• distanţa dintre axe 30 cm 

maxim
• la cel puţin 1 cm de marginea 

plăcii
 Pentru un perete cu mai multe 
straturi de plăci: înşurubaţi primul 
rând de plăci (cel lipit de structura 
metalică) la o distanţă de 60 cm

ÎMBINAREA A DOI PEREŢI 
Notă:
La fixarea ghidajelor (UW), nu uitaţi 
să lăsaţi o distanţă cât grosimea 
straturilor de plăci între ghidajele 
perpendiculare.

ÎMBINAREA LA COLŢURI
Notă:
La fixarea ghidajelor (UW), nu uitaţi 
să lăsaţi o distanţă cât grosimea 
straturilor de plăci între ghidajele 
perpendiculare.
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ÎMBINAREA CU CANATELE

 Faceţi din ghidaj  (UW) un echer 
la 15-20 cm, decupând aripile 
ghidajului (UW) 

 Puneţi canatul pe poziţie şi prindeţi în 
şuruburi montanţii laterali (eventual 
ranforsarea lor prin chesonare, prin 
introducerea unui cuşag de lemn sau 
prin utilizarea unor profile UA) 

 Puneţi montantul (CW) vertical 
lângă canat: 
• deschiderea montantului să fie faţă 

în faţă cu montantul precedent
• perforaţiile pentru trecerea ţevilor 

să fie în partea de sus
 Prindeţi cu şuruburi un montant de o 
parte şi de alta: 
• La canatul din lemn: prindeţi în 

cinci şuruburi, inclusiv de ghidajul 
ce fixează canatul de planşeu

• La canatul de metal: prindeţi cu  
şuruburi de montantul 

 Plasaţi pe traversa superioară a 
canatului un ghidaj având deasupra 
două părţi montate în echer. Dublaţi 
montanţii pe înălţimea canat/plafon 
(legătură cu şurub autoperforante 
421 x 9,5) 

MONTAREA CANATULUI 
LÂNGĂ UN PERETE

 Se fixează un montant pe perete în 
dreptul canatului (eventual ranforsat 
în funcţie de greutatea uşii)

MONTAREA A DOUĂ CANATE 
LÂNGĂ UN PERETE

 Pentru două canate montate la un 
perete: se acoperă montantul cu un 
ghidaj - sau se chesonează cu un alt 
montant pentru a asigura mai mare 
rigiditate ansamblului 

MONTAREA
PE PLANŞEUL BRUT

 Aplicaţi o protecţie la baza peretelui 
sub ghidaj (folie polietilenă) 

 Aveţi grijă să ridicaţi protecţia la 2 cm 
deasupra planşeului finisat
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15-20 cm
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PERETE CU PLAFON 

 Pentru alegerea scheletului se ia în 
calcul o înălţime egală cu înălţimea 
până la plafonul fals (H) majorată cu 
jumătate din înălţimea plenumului 
(hmax ≤ 2,50 m) 

 Pentru pereţii  D, plafonul 
poate fi prezent pe o faţă a peretelui. În 
acest caz va fi nevoie să se consolideze 
legătura perete/plafon cu un ghidaj 
UD 30 x 30

 Pentru  pereţii  S, plafonul 
trebuie să se întindă de o parte şi 
cealaltă a peretelui. În plus trebuie să 
se consolideze legăturile perete / plafon 
cu un ghidaj UD 30 x 30

PRELUNGIREA MONTANŢILOR

 Montanţi simpli 

 Montanţi dubli 
 Fixarea se face cu şuruburi 
autoperforante 421x9,5 pe toată lungimea

Notă:
Racordările nu trebuie să fie aliniate de la 
un montant la altul, vor fi decalate.
Boxarea profilelor se face prin 
suprapunere pe o lungime de minim 1m.

MONTAREA CANATULUI PENTRU 
UŞI GRELE

NU UITAŢI:
• Ancorarea profilelor metalice UA 

de structura suport (atât la partea 
superioară cât şi la cea inferioară) cu 
ajutorul colţarelor UA, a şuruburilor M8 
şi a diblurilor metalice - vezi detaliile A 
şi C de la pag. 58 respectiv 59.

Plafon 

Schelet  
dimensionat pentru H + h/2

Secţiune simplă

Greutate uşă simplu 
batantă max. 100 kg   

Secţiune Cheson

Greutate uşă 
dublu batantă 
max. 200 kg   

Profil  
(CW)

Şurub 
AP 421 x 9,5

Ghidaj  
(UW)

50 cm

50 cm

50 cm

plenum h

H
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DETALIU REALIZARE PRECADRU DE UŞĂ CU DESCHIDERE SIMPLĂ
 Detaliu realizare gol uşă (g<100kg) cu deschidere ≤ 1.2m

Buiandrug - cadru de uşă
Profil NIDAmetal UA

Montant - cadru de uşă
Profil NIDAmetal UA

Nu se admit rosturi de îmbinare a 
plăcilor de gips-carton în această zonă

Structura NIDAmetal tip CW cu rol 
de susţinere placare gips-carton

Uşă simplă 1.2x2.10mp
Greutate= 100.0kg

Placare gips-carton

300/400/600 300/400/600600600

C

A

B

1200

21
0

0

30
0

0
/6

0
0

0

9
0

0
/3

9
0

0

Şurub M8Colţar pentru UA
Fixare  

mecanicăGhidaj NIDAmetal UW Profil NIDAmetal CW

A
B C

Şurub M8

Şurub M8

Şurub M8Colţar pentru UAColţar pentru UA

Colţar pentru UA

Profil NIDAmetal UA Profil NIDAmetal UA

Profil NIDAmetal UAFixare 
mecanică

Fixare mecanică

Ghidaj 
NIDAmetal UW

Profil NIDAmetal UA
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DETALIU REALIZARE PRECADRU DE UŞĂ CU DESCHIDERE DUBLĂ
 Detaliu realizare gol uşă dublu batantă (g<2x100kg) cu deschidere ≤ 2.1m

Nu se admit rosturi de îmbinare a plăcilor de 
gips-carton în această zonă

Cadru de uşă
Profil NIDAmetal UA

Profil NIDAmetal tip CW

Uşă cu deschidere dublă 
2.1x2.10mp
Greutate= 2x100.0kg

B

A

C

9
0

0
 / 

39
0

0
21

0
0

30
0

0
/6

0
0

0

10
0

0

min 400 2100 min 400

B

C

Şurub M8

Şurub M8

Profil NIDAmetal UW

Profil NIDAmetal UW

Profil NIDAmetal UA

Profil NIDAmetal UA

Diblu metalic Colţar pentru UA

A

Şurub M8

Colţar pentru UA

Profil NIDAmetal UA

Profil de legătură
2xNIDA Metal UA100, l=120mm

Profil de legătură
2xNIDA Metal UA100, l=120mm

EXEMPLU DE REALIZARE A UNEI
SECŢIUNI CHESON CU ROST 50mm
DIN 2 PROFILE NIDAMETAL UA10

2x3 şuruburi autoperforante 
AP421x13 cu prelungire a 
profilelor UA principale

2x3 şuruburi autoperforante 
AP421x13 cu prelungire a 
profilelor UA principale

2x3 şuruburi autoperforante 
AP421x13 cu prelungire a 
profilelor UA principale

2x3 şuruburi autoperforante 
AP421x13 cu prelungire a 
profilelor UA principale

VEDERE LATERALĂ PROFIL CHESON

Elevaţie

Profil buiandrug cadru de uşă 
NIDA Metal UA100 - Secţiune 
Cheson cu rost 50mm

Profil buiandrug cadru de uşă 
NIDA Metal UA100 - Secţiune 
Cheson cu rost 50mm

Profil buiandrug cadru de uşă 
NIDA Metal UA100 - Secţiune 
Cheson cu rost 50mm

Profil de legătură
2xNIDA Metal UA100, l=120mm

Colţar pentru UA
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Detaliu penetrare perete 

 Simplu placat

 Dublu placat

 Triplu placat

ELEVAŢIE PLAN

Placă 

150mm

decalaj min. 100mm 

golurile sunt umplute cu vată
minerală bazaltică
cu densitate min. 30 kg/m3

placă 
Ştraif

ELEVAŢIE PLAN

Placă 

150mm

decalaj min. 100mm 

golurile sunt umplute cu vată
minerală bazaltică
cu densitate min. 30 kg/m3

placă 
Ştraif

ELEVAŢIE PLAN

Placă 

150mm

decalaj min. 100mm 

golurile sunt umplute cu vată
minerală bazaltică
cu densitate min. 30 kg/m3

placă 
Ştraif
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Detaliu realizare gol în perete de gips-carton 

 Simplu placat - Elevaţie

 Dublu placat - Elevaţie

 Triplu placat - Elevaţie

Ipsos adeziv
NIDAboardfix

Placă 3x12,5

Profil
                 UW
decupat

Profil
                 CW
decupat

Ipsos adeziv
NIDAboardfix

Placă 2x12,5

Profil
                 UW
decupat

Profil
                 CW
decupat

Ipsos adeziv
NIDAboardfix

Placă 1x12,5

Profil
                   UW
decupat

Profil
                   CW
decupat

Profil
                 CW
decupat cu
suprapunere
de 150mm

Profil
                 UW
decupat cu
suprapunere
de 150mm

Profil
                 CW

3 x 12,5mm
Placă 

Profil
                 CW
decupat cu
suprapunere
de 150mm

Profil
                 UW
decupat cu
suprapunere
de 150mm

Profil
                 CW

2 x 12,5mm
Placă 

Profil
                 CW
decupat cu
suprapunere
de 150mm

Profil
                 UW
decupat cu
suprapunere
de 150mm

Profil
                 CW

1 x 12,5mm
Placă 
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 Detaliu realizare protecţie doză sisteme EI dublu placate

 Detaliu realizare protecţie doză sisteme EI triplu placate

 Detaliu realizare protecţie doză sisteme EI simplu placate

DETALII SPECIFICE PEREŢILOR DE GIPS-CARTON

Profil NIDAmetal CW

Şurub NIDAsystem AF212

Ştraif placă NIDA Doză electrică

Profil NIDAmetal UD

Şurub NIDAsystem AP421

Placă NIDAPlacă NIDA

Placă gips-carton NIDA

Profil NIDAmetal CW

Profil NIDAmetal UD30

Şurub autofiletant AF212

Doza

Ştraif de placă Bandă de fibră de 
sticlă

Ipsos pentru îmbinări NIDAprofesional

Vată minerală

Placă gips-carton NIDA

Profil NIDAmetal CW

Profil NIDAmetal UD30

Şurub autofiletant AF212 Şurub autofiletant AF212

Doza electrică

Ştraif placă
gips-carton
NIDA

Ipsos pentru îmbinări NIDAprofesional

Vată minerală
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DETALIU DE ÎMBINARE GLISANTĂ

NIDAmetal CW100
NIDAmetal CW100

NIDAmetal UW100
NIDAmetal UW100

Suportul peretelui se va 
asigura de către proiectant 
şi va avea pasul maxim 
de 500mm pe lungimea 
peretelui.

3 plăci NIDA

3 plăci NIDA

3 plăci NIDA

Structură metalică 
portantă

Vată minerală DF40 
acustic

Şuruburi autofiletante 212

Bandă etanşare 90mm

Ghidaj special

NIDAmetal UW100

Profil 
NIDAmetal CW100

SUPORT

SUPORT PROIECTAT

UW 250/100/250
2mm grosime
Pentru 70mm<d<150mm

100mm 100mm 100mm 100mm

h=250mm

h=120 mm
h=80mm h=50mm

UW 120/100/120
2mm grosime
Pentru 40mm<d<70mm

UW 80/100/80
0,8mm grosime
Pentru 15mm<d<40mm

UW 100
0,6mm grosime
Pentru d<15mm

Se va alege unul din profilele NIDAmetal UW de mai jos în funcţie de înălţimea peretelui, 
presiunea vântului şi deformaţia elementelor structurale ("d" - săgeata).
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Plafoane gips-carton 
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Plafon structură simplă - Bridă reglabilă 68

• Detalii de montaj 70

Plafon structură simplă - Racord pentru lemn 72

• Detalii de montaj 74

Plafon structură simplă - Racord de suspensie 76

• Detalii de montaj 78

Plafon structură simplă - Racord NONIUS 80

• Detalii de montaj 82

Plafon structură dublă - Bridă reglabilă 84

• Detalii de montaj 86

Plafon structură dublă - Racord de suspensie 90

• Detalii de montaj 92

Plafon structură dublă - Racord NONIUS 94

• Detalii de montaj 96

Plafon suspendat 100

Plafon absorbţie acustică 104

Plafon corecţie acustică 106

 Plafoanele sunt acelea care ne acoperă, ne conferă siguranţă, iar aşteptările noastre reclamă o 
dublă exigenţă:

 • funcţionalitate
 • estetică.

 Pentru a veni în întâmpinarea tuturor așteptărilor dumneavoastră SINIAT vă stă la dispoziţie cu o 
gamă variată de sisteme şi acesorii gips-carton adaptate tuturor tipurilor de aplicaţii.

 În gama de produse SINIAT veţi găsi toate soluţiile posibile care răspund atât cerinţelor de  
estetică-suprafeţe curbe, prevopsite şi decorative, cât şi cerinţelor tehnice - înălţimi mari, rezistenţă 
la impact, rezistenţă acustică, protecţie la incendiu, protecţie RX, antiefracţie...

Plafoane gips-carton 
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Prevederi specifice proiectării tavanelor suspendate la acţiunea seismică

(3) Tavanele suspendate ale construcţiilor din clasele de importanţă I ÷ III situate în amplasamente cu 
ag ≥ 0,25g trebuie să respecte şi următoarele reguli suplimentare:(0)

 reţeaua de susţinere a panourilor va fi alcătuită din elemente structurale capabile să preia forţele şi 
deformaţiile la care sunt supuse (de exemplu: profile laminate din oţel, profile din aluminiu etc.);

 elementele structurale marginale de închidere vor avea o lăţime suficientă de rezemare (de exemplu: 
pentru profilele laminate din oţel lăţimea va fi de cel puţin 50 mm);

 în fiecare din cele două direcţii orizontale ortogonale, un capăt al reţelei de susţinere a tavanului va 
fi fixat de elementul structural de margine iar celălalt capăt va avea posibilitatea de deplasare liberă 
pe cel puţin 20 mm;

 tavanele cu suprafaţa ≥ 100 m2 vor avea legături laterale de structura principală;

 tavanele cu suprafaţa > 250 m2 vor fi divizate în zone cu suprafaţa ≤ 250m2 prin rosturi de separare 
sau prin pereţi dezvoltaţi pe toată înălţimea etajului; se poate renunţa la această măsură dacă 
se demonstrează prin calcul că sistemul de fixare poate prelua integral deplasările laterale ale 
tavanului;

 se vor prevedea măsuri pentru a permite deplasarea liberă a tavanului în vecinătatea capetelor de 
sprinklere sau a altor piese care traversează tavanul;

 în cazul în care tavanul are cote de nivel diferite, stabilitatea laterală a fiecărei zone va fi asigurată 
printr-un sistem propriu de blocare a deplasărilor laterale (contravântuire);

 conductele, canalele de ventilaţie, cablurile electrice şi alte elemente de instalaţii nu vor fi fixate de 
tavanul suspendat.

Cod de proiectare seismică.
Partea I Prevederi de proiectare pentru clădiri.

Indicativ P100-1/2013
(capitolul 10.5.4 Proiectarea seismică a tavanelor suspendate.)



2015  |     |   SISTEME DE GIPS-CARTON   |   PAGINA 67

Utilizări curente bridă 
reglabilă

racord 
pentru 
lemn

tirant racord 
Nonius

Lucrări noi şi renovări

Plafon suspendat orizontal în orice fel de locuinţe cât şi în orice 
categorie de edificii publice - -

Reducerea volumelor de mare înălţime, mai ales în renovări, 
centre comerciale, incinte industriale - -

Acoperirea marilor deschideri dintre cornişe sau ferme

Avantaje specifice bridă 
reglabilă

racord 
pentru 
lemn

tirant racord 
Nonius

Tehnică de ancorare suplă ce poate absorbi deformările sau 
mişcările obişnuite ale structurii suport fără deteriorarea 
plafonului
Adăugarea de vată de sticlă şi reglarea înălţimii totale în funcţie 
de constrângerile termice şi acustice
Modularea rezistenţei la foc a tavanelor şi şarpantelor, în funcţie 
de compoziţia plafonului -

racord tip
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1 Placă 

2 Profil  CD 60

3 Profil  UD 30

4 Bridă reglabilă 

5 Fixare mecanică

6 Şurub autofiletant 212

7 Şurub autoperforant AP 221

max 150 mm

4 172 365

4 2 5

3

6

R
max 200 mm

max 150 mm

y

1

max 150 mm

4 172 365

4 2 5

3

6

R
max 200 mm

max 150 mm

y

1

PLAFON 
STRUCTURĂ SIMPLĂ CU BRIDĂ REGLABILĂ
CARACTERISTICI TEHNICE GENERALE

30 45 60 90 120

Agrement Tehnic
Rezistenţă la foc 

Clasă de încărcare 
maxim 30 daN/m2

Înălţime minimă 
plenum 30mm

Greutate sistem
20-65 kg/m2
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CANTITĂŢI medii pe m2 de PLAFON cu L= 10,00 m și l= 5,00 m
Coeficientul de pierdere nu este inclus în tabelul de calcul. Acesta va fi stabilit de către constructor în funcţie de particularităţile lucrării.

PERFORMANŢE

Tip sistem

Tip profil
Clasa de 
încărcare 
[daN/m2]

Numărul de plăci 
Distanţa interax de fixare

Greutate totală 
plafon 

[daN/m2]

Bridă reglabilă
R [cm] 

Profil metalic
y [cm]

1
15

1 x 110 50 35

2 2 x 100 40 50

3
30

1 x  90 50 50

4 2 x  90 40 65C
D

 6
0

 (
0

,6
 m

m
)

• Realizarea unei îmbinări glisante în dreptul rosturilor structurale ale clădirii;
• Verificarea în timpul montajului a planeităţii structurii metalice;
• Utilizarea plăcilor cu absorbţie redusă de apă în incinte cu umiditate (vezi pag.144-147);
• Montajul plăcilor de gips-carton perpendicular pe structura metalică.

NU UITAŢI:

Produse UM

CANTITĂŢI

PLACARE SIMPLĂ PLACARE DUBLĂ

SISTEM SISTEM SISTEM SISTEM

1 3 2 4

Placă m2 1,00 1,00 2,00 2,00

Profil  (CD60) ml 2,20 2,20 2,70 2,70

Profil  (UD30) ml 0,60 0,60 0,60 0,60

Racord de prelungire CD60 buc 0,75 0,75 0,90 0,90

Bridă Reglabilă buc 2,00 2,50 2,70 3,00

Fixare mecanică* buc 3,20 3,70 3,90 4,20

Şurub autofiletant 212x25(1) buc 12,00 12,00 6,00 6,00

Şurub autofiletant 212x45(2) buc - - 12,00 12,00

Şurub autoperforant 421x13 buc 9,00 11,00 12,00 13,00

Bandă de îmbinări** ml 2,00 2,00 2,00 2,00

Ipsos de îmbinări kg 0,30 0,30 0,60 0,60

Bandă de etanşare monoadezivă ml 0,60 0,60 0,60 0,60

Vată minerală*** m2 1,00 1,00 1,00 1,00

*Fixarea mecanică va fi aleasă de către proiectantul de specialitate al lucrării în funcţie de natura materialului suport (beton simplu, beton armat, 
şape, structuri metalice, lemn, etc), de forţele efective maxime calculate conform legislaţiei în vigoare, de capacităţile portante ale elementelor 
de fixare alese, precum şi de posibilităţile de montaj. În cadrul sistemelor rezistente la foc se vor utiliza doar tipuri de legături metalice.
Recomandăm ca la alegerea fixărilor mecanice, sarcina susţinută de fixare să fie 1/3 din sarcina declarată de producătorul fixării
**Pentru sisteme cu rezistenţă la foc sau la umiditate este obligatorie utilizarea benzii din împâslitură de fibră de sticlă;
***Vată minerală se va dispune în cadrul plafonului doar din considerente acustice și va fi considerată ca greutate suplimentară adusă plafonului.

(1) Primul strat de plăci - de la structura metalică 
(2) Al doilea strat de plăci - de la structura metalică 

 Se recomandă utilizarea profilelor , iar grosimea plăcilor utilizate să fie minim 12,5 mm
 Deformata admisă a plafonului s-a considerat D/240, unde D reprezintă distanţa între 2 prinderi succesive ale structurii metalice;
 Clasa de încărcare se referă la încărcările adiţionale greutăţii proprii a plafonului din gips-carton (ex.: instalaţii electrice, instalaţii 
de ventilare, corpuri ornamentale, etc.);

 15daN/mp, respectiv 30daN/mp, reprezintă încărcarea suplimentară maxim admisă cu distribuţie uniformă şi nu este valabilă 
pentru încărcări cu distribuţie concentrate;

 În spaţiile susceptibile de umiditate intermitentă relativă > 60% se recomandă diminuarea distanţelor dintre profilele metalice.
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Profil NIDAmetal UD30
Ipsos pentru îmbinări
NIDA Profesional

Banda hârtie microforată
Fixare mecanică

Profil NIDAmetal UD30
Ipsos pentru îmbinări 

NIDA Profesional
Banda hârtie microforată

Fixare mecanică

Placă gips-carton NIDA

Profil NIDAmetal CD60

Fixare mecanică

Bridă reglabilă

Fixare mecanică

Bridă reglabilă Fixare mecanică

Bridă reglabilă

Placă gips-carton NIDA

Profil NIDAmetal CD60

Şurub autofiletant 212

Placă gips-carton NIDA

Profil NIDAmetal CD60

Şurub autofiletant AF212

Şurub autofiletant AF212

Profil NIDAmetal UD30
Ipsos pentru îmbinări 

NIDA Profesional

Banda hârtie microforată
Fixare mecanică

Şurub autofiletant AF212

Şurub autofiletant AF212

Profil NIDAmetal CD60

Profil NIDAmetal CD60
Şurub Autoperforant AP421

Placă gips-carton NIDA

Placă gips-carton

Profil tip PVC

Bridă reglabilă

Interax structura metalică

y

≤200mm

≤50mm

Bridă reglabilă

Fixare
mecanică

Ştraif de placă

Fixare 
mecanică

 Îmbinare cu perete masiv;
   Secţiune transversală

 Secţiune transversală

 Secţiune longitudinală, Îmbinare glisantă

 Decalajul plăcilor
Montajul plăcilor se face perpendicular 
pe structura metalică.

 Secţiune longitudinală;
   Îmbinare cu perete masiv

 Îmbinare cu perete de gips-carton;
   Secţiune transversală

DETALII DE MONTAJ - Placare simplă

minim
400 mm

*Rosturile orizontale ale plăcilor învecinate trebuie 
alternate cu cel puţin 400mm pentru a se evita 
formarea rosturilor încrucişate continue.

150
150
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Profil NIDAmetal UD30

Ipsos pentru îmbinări
NIDA Profesional

Banda hârtie microforată

Fixare mecanică

Profil NIDAmetal UD30

Ipsos pentru îmbinări NIDA 
Profesional

Banda hârtie microforată

Şurub autofiletant 212

Placă gips-carton NIDA

Profil NIDAmetal CD60

Fixare mecanică

Bridă reglabilă

Fixare mecanică

Bridă reglabilă

Fixare mecanică

Bridă reglabilă

Placă gips-carton NIDA

Profil NIDAmetal CD60

Şurub autofiletant AF212

Placă gips-carton NIDA

Profil NIDAmetal CD60

Şurub autofiletant AF212

Şurub autofiletant AF212

Profil NIDAmetal UD30
Ipsos pentru îmbinări 

NIDA Profesional

Banda hârtie microforată

Fixare mecanică

Şurub autofiletant AF212

Şurub autofiletant AF212

Profil NIDAmetal CD60

Profil NIDAmetal CD60

Placă gips-carton NIDA

Placă gips-carton

Profil tip PVC

Bridă reglabilă

Interax structura metalică

≤50mm
≤200mm

Bridă reglabilă

Fixare 
mecanică Ştraif de placă

Fixare 
mecanică

 Îmbinare cu perete masiv;
   Secţiune transversală

 Secţiune transversală

 Secţiune longitudinală, Îmbinare glisantă

 Decalajul plăcilor Secţiune longitudinală;
   Îmbinare cu perete masiv

 Îmbinare cu perete de gips-carton;
   Secţiune transversală

DETALII DE MONTAJ - Placare dublă

minim
400 mm

minim
200 mm

* Rosturile orizontale şi verticale se vor alterna 
pentru a evita suprapunerea acestora în 
cazul placărilor multiple

Şurub Autoperforant AP421

250

150
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PLAFON 
STRUCTURĂ SIMPLĂ CU RACORD PENTRU LEMN
CARACTERISTICI TEHNICE GENERALE

30 45 60 90 120

max 150 mm

4 17 326

12 4

3

4

R
max 200 mm

max 150 mm

y

1

5

max 150 mm

4 17 326

12 4

3

4

R
max 200 mm

max 150 mm

y

1

5

1 Placă 

2 Profil  CD 60

3 Profil  UD 30

4 Racord pentru lemn  

5 Fixare mecanică

6 Şurub autofiletant pentru lemn 212

7 Şurub autofiletant 212

Agrement Tehnic
Rezistenţă la foc 

Clasă de încărcare 
maxim 15 daN/m2

Înălţime minimă 
plenum 30 mm

Greutate sistem
20-50 kg/m2
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PERFORMANŢE

C
D

 6
0

 (
0

,6
 m

m
)

Tip sistem

Tip profil
Clasa de 
încărcare 
[daN/m2]

Numărul de plăci 

Distanţa interax de fixare Greutate totală 
plafon 

[daN/m2]
Racord pentru 

lemn  
R [cm]

Profil metalic
y [cm]

1
0

1 x 120 40 20

2 2 x 70 40 35

3
15

1 x 70 40 35

4 2 x 50 40 50

CANTITĂŢI medii pe m2 de PLAFON cu L= 10,00 m și l= 5,00 m
Coeficientul de pierdere nu este inclus în tabelul de calcul. Acesta va fi stabilit de către constructor în funcţie de particularităţile lucrării.

• Realizarea unei îmbinări glisante în dreptul rosturilor structurale ale clădirii;
• Verificarea în timpul montajului a planeităţii structurii metalice;
• Utilizarea plăcilor cu absorbţie redusă de apă în incinte cu umiditate (vezi pag.144-147);
• Montajul plăcilor de gips-carton perpendicular pe structura metalică.

NU UITAŢI:

*Fixarea mecanică va fi aleasă de către proiectantul de specialitate al lucrării în funcţie de natura materialului suport (beton simplu, beton armat, 
şape, structuri metalice, lemn, etc), de forţele efective maxime calculate conform legislaţiei în vigoare, de capacităţile portante ale elementelor 
de fixare alese, precum şi de posibilităţile de montaj. În cadrul sistemelor rezistente la foc se vor utiliza doar tipuri de legături metalice.
Recomandăm ca la alegerea fixărilor mecanice, sarcina susţinută de fixare să fie 1/3 din sarcina declarată de producătorul fixării
**Pentru sisteme cu rezistenţă la foc sau la umiditate este obligatorie utilizarea benzii din împâslitură de fibră de sticlă;
***Vată minerală se va dispune în cadrul plafonului doar din considerente acustice și va fi considerată ca greutate suplimentară adusă plafonului.

(1) Primul strat de plăci - de la structura metalică 
(2) Al doilea strat de plăci - de la structura metalică 

 Se recomandă utilizarea profilelor , iar grosimea plăcilor utilizate să fie minim 12,5 mm
 Deformata admisă a plafonului s-a considerat D/240, unde D reprezintă distanţa între 2 prinderi succesive ale structurii metalice;
 Clasa de încărcare se referă la încărcările adiţionale greutăţii proprii a plafonului din gips-carton (ex.: instalaţii electrice, instalaţii 
de ventilare, corpuri ornamentale, etc.);

 15daN/mp, respectiv 30daN/mp, reprezintă încărcarea suplimentară maxim admisă cu distribuţie uniformă şi nu este valabilă 
pentru încărcări cu distribuţie concentrate;

 În spaţiile susceptibile de umiditate intermitentă relativă > 60% se recomandă diminuarea distanţelor dintre profilele metalice.

Produse UM

CANTITĂŢI

PLACARE SIMPLĂ PLACARE DUBLĂ

SISTEM SISTEM SISTEM SISTEM

1 3 2 4

Placă m2 1,00 1,00 2,00 2,00

Profil  (CD60) ml 2,70 2,70 2,70 2,70

Profil  (UD30) ml 0,60 0,60 0,60 0,60

Racord de prelungire CD60 buc 0,90 0,90 0,90 0,90

Racord pentru lemn buc 2,50 4,00 4,00 5,50

Fixare mecanică* buc 1,20 1,20 1,20 1,20

Şurub autofiletant pentru lemn buc 5,00 8,00 8,00 11,00

Şurub autofiletant 212x25(1) buc 12,00 12,00 6,00 6,00

Şurub autofiletant 212x45(2) buc - - 12,00 12,00

Şurub autoperforant 421x13 buc 1,50 1,50 1,50 1,50

Bandă de îmbinări** ml 2,00 2,00 2,00 2,00

Ipsos de îmbinări kg 0,30 0,30 0,30 0,30

Bandă de etanşare monoadezivă ml 0,60 0,60 0,60 0,60

Vată minerală*** m2 1,00 1,00 1,00 1,00
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Profil NIDAmetal UD30
Ipsos pentru îmbinări
NIDA Profesional
Fixare mecanică

Profil NIDAmetal UD30
Ipsos pentru îmbinări 

NIDA Profesional
Banda hârtie microforată

Fixare mecanică

Placă gips-carton NIDA

Profil NIDAmetal CD60

Şurub autofiletant

Racord pentru lemn

Fixare mecanică

Racord pentru lemn Fixare mecanică
Racord pentru lemn

Placă gips-carton NIDA

Profil NIDAmetal CD60

Şurub autofiletant AF212

Placă gips-carton NIDA

Profil NIDAmetal CD60

Şurub autofiletant AF212

Şurub autofiletant AF212

Profil NIDAmetal UD30
Ipsos pentru îmbinări 

NIDA Profesional

Banda hârtie microforată
Fixare mecanică

Şurub autofiletant AF212

Şurub autofiletant

Şurub autofiletant AF212

Profil NIDAmetal CD60 Placă gips-carton NIDA

Racord pentru lemn

≤200mm

≤50mm

Racord pentru lemn

 Îmbinare cu perete masiv;
   Secţiune transversală

 Secţiune transversală

 Secţiune longitudinală, Îmbinare glisantă

 Decalajul plăcilor Secţiune longitudinală;
   Îmbinare cu perete masiv

 Îmbinare cu perete de gips-carton;
   Secţiune transversală

DETALII DE MONTAJ - Placare simplă

* Rosturile orizontale ale plăcilor învecinate trebuie 
alternate cu cel puţin 400mm pentru a se evita 
formarea rosturilor încrucişate continue.

minim
400 mm

Şurub autofiletant AF212Profil NIDAmetal CD60
Placă gips-carton

Profil tip PVC
Ştraif de placă

<

<

y
Interax structura metalică
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Profil NIDAmetal UD30

Ipsos pentru îmbinări
NIDA Profesional

Banda hârtie microforată
Fixare mecanică

Profil NIDAmetal UD30

Ipsos pentru îmbinări NIDA 
Profesional

Banda hârtie microforată
Şurub autofiletant AF212

Placă gips-carton NIDA

Profil NIDAmetal CD60

Şurub autofiletant

Racord pentru lemn

Şurub autofiletant

Racord pentru lemn

Şurub autofiletant
Racord pentru lemn

Placă gips-carton NIDA

Profil NIDAmetal CD60

Şurub autofiletant AF212

Placă gips-carton NIDA

Profil NIDAmetal CD60

Şurub autofiletant AF212

Şurub autofiletant AF212

Profil NIDAmetal UD30
Ipsos pentru îmbinări 

NIDA Profesional

Banda hârtie microforată

Fixare mecanică

Şurub autofiletant AF212
Profil NIDAmetal CD60 Placă gips-carton NIDA

Racord pentru lemn

y

Racord pentru lemn

 Îmbinare cu perete masiv;
   Secţiune transversală

 Secţiune transversală

 Secţiune longitudinală, Îmbinare glisantă

 Decalajul plăcilor Secţiune longitudinală;
   Îmbinare cu perete masiv

 Îmbinare cu perete de gips-carton;
   Secţiune transversală

DETALII DE MONTAJ - Placare dublă

Şurub autofiletant AF212

minim
400 mm

minim
200 mm

* Rosturile orizontale şi verticale se vor alterna 
pentru a evita suprapunerea acestora în 
cazul placărilor multiple

≤200mm

Şurub autofiletant AF212

Profil NIDAmetal CD60

Placă gips-carton
Profil tip PVC
Ştraif de placă

< <

Interax structura metalică
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PLAFON 
STRUCTURĂ SIMPLĂ CU RACORD DE SUSPENSIE
CARACTERISTICI TEHNICE GENERALE

42 5 1

3

 
 

R

max 
200

 

mm

max 150 mm

1 7 362 4 5

 
 

y

max 

150 mm

42 5 1

3

 
 

max 1100 mm

max 
200 mm

max 150 mm

1 362 4 5

 
 

400/500 mm

max 

150 mm

7

1 Placă 

2 Profil  CD 60

3 Profil  UD 30

4 Racord suspensie CD 60 

5 Tirant cu inel 

6 Fixare mecanică

7 Şurub autofiletant 212

Agrement Tehnic
Rezistenţă la foc 

Clasă de încărcare 
maxim 30 daN/m2

Înălţime minimă 
plenum 150 mm

Greutate sistem
20-65 kg/m2

30 45 60 90 120
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PERFORMANŢE

Tip sistem

Tip profil
Clasa de 
încărcare 
[daN/m2]

Numărul de plăci 

Distanţa interax de fixare Greutate 
totală plafon 

[daN/m2]
Racord de 
suspensie

R [cm]

Profil metalic
y [cm]

1
15

1 x 110 50 35

2 2 x 100 40 50

3
30

1 x 90 50 50

4 2 x 90 40 65C
D

 6
0

 (
0

,6
 m

m
)

Produse UM

CANTITĂŢI

PLACARE SIMPLĂ PLACARE DUBLĂ

SISTEM SISTEM SISTEM SISTEM

1 3 2 4

Placă m2 1,00 1,00 2,00 2,00

Profil  (CD60) ml 2,20 2,20 2,70 2,70

Profil  (UD30) ml 0,60 0,60 0,60 0,60

Racord de prelungire CD60 buc 0,75 0,75 0,90 0,90

Racord suspensie CD60 buc 2,00 2,50 2,70 3,00

Tirant cu inel buc 2,00 2,50 2,70 3,00

Fixare mecanică* buc 3,20 3,50 3,90 4,20

Şurub autofiletant 212x25(1) buc 12,00 12,00 6,00 6,00

Şurub autofiletant 212x45(2) buc - - 12,00 12,00

Şurub autoperforant 421x13 buc 1,50 1,50 1,50 1,50

Bandă de îmbinări** ml 2,00 2,00 2,00 2,00

Ipsos de îmbinări kg 0,30 0,30 0,60 0,60

Bandă de etanşare monoadezivă ml 0,60 0,60 0,60 0,60

Vată minerală*** m2 1,00 1,00 1,00 1,00

CANTITĂŢI medii pe m2 de PLAFON cu L= 10,00 m și l= 5,00 m
Coeficientul de pierdere nu este inclus în tabelul de calcul. Acesta va fi stabilit de către constructor în funcţie de particularităţile lucrării.

• Realizarea unei îmbinări glisante în dreptul rosturilor structurale ale clădirii;
• Verificarea în timpul montajului a planeităţii structurii metalice;
• Utilizarea plăcilor cu absorbţie redusă de apă în incinte cu umiditate (vezi pag.144-147);
• Montajul plăcilor de gips-carton perpendicular pe structura metalică.

NU UITAŢI:

*Fixarea mecanică va fi aleasă de către proiectantul de specialitate al lucrării în funcţie de natura materialului suport (beton simplu, beton armat, 
şape, structuri metalice, lemn, etc), de forţele efective maxime calculate conform legislaţiei în vigoare, de capacităţile portante ale elementelor 
de fixare alese, precum şi de posibilităţile de montaj. În cadrul sistemelor rezistente la foc se vor utiliza doar tipuri de legături metalice.
Recomandăm ca la alegerea fixărilor mecanice, sarcina susţinută de fixare să fie 1/3 din sarcina declarată de producătorul fixării
**Pentru sisteme cu rezistenţă la foc sau la umiditate este obligatorie utilizarea benzii din împâslitură de fibră de sticlă;
***Vată minerală se va dispune în cadrul plafonului doar din considerente acustice și va fi considerată ca greutate suplimentară adusă plafonului.

(1) Primul strat de plăci - de la structura metalică 
(2) Al doilea strat de plăci - de la structura metalică 

 Se recomandă utilizarea profilelor , iar grosimea plăcilor utilizate să fie minim 12,5 mm
 Deformata admisă a plafonului s-a considerat D/240, unde D reprezintă distanţa între 2 prinderi succesive ale structurii metalice;
 Clasa de încărcare se referă la încărcările adiţionale greutăţii proprii a plafonului din gips-carton (ex.: instalaţii electrice, instalaţii 
de ventilare, corpuri ornamentale, etc.);

 15daN/mp ,respectiv 30daN/mp, reprezintă încărcarea suplimentară maxim admisă cu distribuţie uniformă şi nu este valabilă 
pentru încărcari cu distribuţie concentrate;

 În spaţiile susceptibile de umiditate intermitentă relativă > 60% se recomandă diminuarea distanţelor dintre profilele metalice.
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Profil NIDAmetal UD30
Ipsos pentru îmbinări
NIDA Profesional

Banda hârtie microforată

Fixare mecanică

Profil NIDAmetal UD30
Ipsos pentru îmbinări 

NIDA Profesional
Banda hârtie microforată
Şurub autofiletant AF212

Placă gips-carton NIDA

Profil NIDAmetal CD60

Fixare mecanică

Racord suspensie CD 60

Fixare mecanică

Racord suspensie CD 60

Racord suspensie CD 60

Fixare mecanică
Racord suspensie CD 60

Placă gips-carton NIDA

Profil NIDAmetal CD60

Şurub autofiletant AF212

Placă gips-carton NIDA
Profil NIDAmetal CD60

Şurub autofiletant AF212

Şurub autofiletant AF212

Profil NIDAmetal UD30
Ipsos pentru îmbinări 

NIDA Profesional

Banda hârtie microforată

Fixare mecanică

Şurub autofiletant AF212

Şurub autofiletant AF212

Profil NIDAmetal CD60

Profil NIDAmetal CD60

Placă gips-carton NIDA

Placă gips-carton

Interax structura metalică
y

≤200mm

<100mm

Racord suspensie CD 60

Fixare mecanică

Profil tip PVC

Ştraif de placă

Fixare 
mecanică

 Îmbinare cu perete masiv;
   Secţiune transversală

 Secţiune transversală

 Secţiune longitudinală, Îmbinare glisantă

 Decalajul plăcilor Secţiune longitudinală;
   Îmbinare cu perete masiv

 Îmbinare cu perete de gips-carton;
   Secţiune transversală

* Rosturile orizontale ale plăcilor învecinate trebuie 
alternate cu cel puţin 400mm pentru a se evita 
formarea rosturilor încrucişate continue.

minim
400 mm

DETALII DE MONTAJ - Placare simplă

≤150mm ≤150mm

≤250P
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Profil NIDAmetal UD30

Ipsos pentru îmbinări
NIDA Profesional

Banda hârtie microforată

Fixare mecanică

Profil NIDAmetal UD30
Ipsos pentru îmbinări 

NIDA Profesional

Banda hârtie microforată
Şurub autofiletant AF212

Placă gips-carton NIDA

Profil NIDAmetal CD60

Fixare mecanică

Racord suspensie CD 60

Racord suspensie CD 60

Racord suspensie CD 60

Fixare mecanică

Racord suspensie CD 60

Fixare mecanică
Racord suspensie CD 60

Placă gips-carton NIDA

Profil NIDAmetal CD60

Şurub autofiletant AF212

Placă gips-carton NIDA

Profil NIDAmetal CD60

Şurub autofiletant AF212

Şurub autofiletant AF212

Profil NIDAmetal UD30
Ipsos pentru îmbinări 

NIDA Profesional

Banda hârtie microforată
Fixare mecanică

Şurub autofiletant AF212

Profil NIDAmetal CD60 Placă gips-carton NIDA

Interax structura metalică

≤200mm

Fixare mecanică

Fixare 
mecanică

 Îmbinare cu perete masiv;
   Secţiune transversală

 Secţiune transversală

 Secţiune longitudinală, Îmbinare glisantă

 Decalajul plăcilor Secţiune longitudinală;
   Îmbinare cu perete masiv

 Îmbinare cu perete de gips-carton;
   Secţiune transversală

* Rosturile orizontale şi verticale se vor alterna 
pentru a evita suprapunerea acestora în 
cazul placărilor multiple

minim
400 mm

minim
200 mm

DETALII DE MONTAJ - Placare dublă

≤150mm

≤250

≤150mm

Şurub autofiletant AF212

Profil NIDAmetal CD60

Placă gips-carton
Profil tip PVC
Ştraif de placă
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PLAFON 
STRUCTURĂ SIMPLĂ CU RACORD NONIUS

Agrement Tehnic
Rezistenţă la foc 

Clasă de încărcare 
maxim 30 daN/m2

Înălţime minimă 
plenum 200 mm

Greutate sistem
20-65 kg/m2

CARACTERISTICI TEHNICE GENERALE

30 45 60 90 120

2 4

3

max 150 mm

y

1

max 150 mm

1 2 77 44 49

R
max 200 mm

2 568
2 4

3

max 150 mm

y

1

max 150 mm

1 2 77 44 49

R
max 200 mm

2 568

1 Placă 

2 Profil  CD 60

3 Profil  UD 30

4 Racord NONIUS Inferior 

5 Piesă NONIUS superior 

6 Agrafe/ clemă NONIUS

7 Fixare mecanică

8 Şurub autofiletant 212

9 Şurub autoperforant 421
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PERFORMANŢE

Tip sistem

Tip profil
Clasa de 
încărcare 
[daN/m2]

Numărul de plăci 
Distanţa interax de fixare

Greutate totală 
plafon 

[daN/m2]

Racord Nonius
R [cm]

Profil metalic
y [cm]

1
15

1 x 110 50 35

2 2 x 100 40 50

3
30

1 x  90 50 50

4 2 x  90 40 65C
D

 6
0

 (
0

,6
 m

m
)

CANTITĂŢI medii pe m2 de PLAFON cu L= 10,00 m și l= 5,00 m
Coeficientul de pierdere nu este inclus în tabelul de calcul. Acesta va fi stabilit de către constructor în funcţie de particularităţile lucrării.

• Realizarea unei îmbinări glisante în dreptul rosturilor structurale ale clădirii;
• Verificarea în timpul montajului a planeităţii structurii metalice;
• Utilizarea plăcilor cu absorbţie redusă de apă în incinte cu umiditate (vezi pag.144-147);
• Montajul plăcilor de gips-carton perpendicular pe structura metalică.

NU UITAŢI:

*Fixarea mecanică va fi aleasă de către proiectantul de specialitate al lucrării în funcţie de natura materialului suport (beton simplu, beton armat, 
şape, structuri metalice, lemn, etc), de forţele efective maxime calculate conform legislaţiei în vigoare, de capacităţile portante ale elementelor 
de fixare alese, precum şi de posibilităţile de montaj. În cadrul sistemelor rezistente la foc se vor utiliza doar tipuri de legături metalice.
Recomandăm ca la alegerea fixărilor mecanice, sarcina susţinută de fixare să fie 1/3 din sarcina declarată de producătorul fixării
**Pentru sisteme cu rezistenţă la foc sau la umiditate este obligatorie utilizarea benzii din împâslitură de fibră de sticlă;
***Vată minerală se va dispune în cadrul plafonului doar din considerente acustice și va fi considerată ca greutate suplimentară adusă plafonului.

(1) Primul strat de plăci - de la structura metalică 
(2) Al doilea strat de plăci - de la structura metalică 

 Se recomandă utilizarea profilelor , iar grosimea plăcilor utilizate să fie minim 12,5 mm
 Deformata admisă a plafonului s-a considerat D/240, unde D reprezintă distanţa între 2 prinderi succesive ale structurii metalice;
 Clasa de încărcare se referă la încărcările adiţionale greutăţii proprii a plafonului din gips-carton (ex.: instalaţii electrice, instalaţii 
de ventilare, corpuri ornamentale, etc.);

 15daN/mp, respectiv 30daN/mp, reprezintă încărcarea suplimentară maxim admisă cu distribuţie uniformă şi nu este valabilă 
pentru încărcări cu distribuţie concentrate;

 În spaţiile susceptibile de umiditate intermitentă relativă > 60% se recomandă diminuarea distanţelor dintre profilele metalice.

Produse UM

CANTITĂŢI

PLACARE SIMPLĂ PLACARE DUBLĂ

SISTEM SISTEM SISTEM SISTEM

1 3 2 4

Placă m2 1,00 1,00 2,00 2,00

Profil  (CD60) ml 2,20 2,20 2,70 2,70

Profil  (UD30) ml 0,60 0,60 0,60 0,60

Racord de prelungire CD60 buc 0,75 0,75 0,90 0,90

Racord NONIUS inferior buc 2,00 2,50 2,70 3,00

Piesă NONIUS superior buc 2,00 2,50 2,70 3,00

Agrafe Nonius (2buc./legătura) buc 4,00 5,00 5,40 6,00

Fixare mecanică* buc 3,20 3,70 3,90 4,20

Şurub autofiletant 212x25(1) buc 12,00 12,00 6,00 6,00

Şurub autofiletant 212x45(2) buc - - 12,00 12,00

Şurub autoperforant 421x13 buc 9,00 11,00 12,00 13,00

Bandă de îmbinări** ml 2,00 2,00 2,00 2,00

Ipsos de îmbinări kg 0,30 0,30 0,60 0,60

Bandă de etanşare monoadezivă ml 0,60 0,60 0,60 0,60

Vată minerală*** m2 1,00 1,00 1,00 1,00
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Profil NIDAmetal UD30
Ipsos pentru îmbinări
NIDA Profesional

Banda hârtie microforată

Fixare mecanică

Profil NIDAmetal UD30
Ipsos pentru îmbinări 

NIDA Profesional
Banda hârtie microforată
Şurub autofiletant AF212

Placă gips-carton NIDA

Profil NIDAmetal CD60

Fixare mecanică Fixare mecanică

Placă gips-carton NIDA

Profil NIDAmetal CD60

Şurub autofiletant AF212

Placă gips-carton NIDA

Profil NIDAmetal CD60

Şurub autofiletant AF212

Şurub autofiletant AF212

Profil NIDAmetal UD30
Ipsos pentru îmbinări 

NIDA Profesional

Banda hârtie microforată
Fixare mecanică

Şurub autofiletant AF212
Profil NIDAmetal CD60 Placă gips-carton NIDA

Interax structura metalică

Fixare mecanică

Fixare 
mecanică

Racord Nonius Racord Nonius

Racord Nonius inferior

Racord Nonius

Racord Nonius

Fixare 
mecanică

 Îmbinare cu perete masiv;
   Secţiune transversală

 Secţiune transversală

 Secţiune longitudinală, Îmbinare glisantă

 Decalajul plăcilor Secţiune longitudinală;
   Îmbinare cu perete masiv

 Îmbinare cu perete de gips-carton;
   Secţiune transversală

* Rosturile orizontale ale plăcilor învecinate trebuie 
alternate cu cel puţin 400mm pentru a se evita 
formarea rosturilor încrucişate continue.

minim
400 mm

DETALII DE MONTAJ - Placare simplă

≤150mm ≤150mm

≤200mm

Şurub autofiletant AF212Profil NIDAmetal CD60
Placă gips-carton

Profil tip PVC
Ştraif de placă

y
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Profil NIDAmetal UD30

Ipsos pentru îmbinări
NIDA Profesional

Banda hârtie microforată

Fixare mecanică

Profil NIDAmetal UD30
Ipsos pentru îmbinări 

NIDA Profesional

Banda hârtie microforată
Şurub autofiletant AF212

Placă gips-carton NIDA

Profil NIDAmetal CD60

Fixare mecanică

Fixare mecanică
Fixare mecanică

Placă gips-carton NIDA

Profil NIDAmetal CD60

Şurub autofiletant AF212

Placă gips-carton NIDA

Profil NIDAmetal CD60

Şurub autofiletant AF212

Şurub autofiletant AF212

Profil NIDAmetal UD30
Ipsos pentru îmbinări 

NIDA Profesional

Banda hârtie microforată
Fixare mecanică

Şurub autofiletant AF212
Profil NIDAmetal CD60 Placă gips-carton NIDA

Interax structura metalică
y

Fixare 
mecanică

Racord Nonius

Racord Nonius inferior

Racord Nonius 

Racord Nonius

Racord Nonius

Fixare mecanică

 Îmbinare cu perete masiv;
   Secţiune transversală

 Secţiune transversală

 Secţiune longitudinală, Îmbinare glisantă

 Decalajul plăcilor Secţiune longitudinală;
   Îmbinare cu perete masiv

 Îmbinare cu perete de gips-carton;
   Secţiune transversală

* Rosturile orizontale şi verticale se vor alterna 
pentru a evita suprapunerea acestora în 
cazul placărilor multiple

minim
400 mm

minim
200 mm

DETALII DE MONTAJ - Placare dublă

≤200mm

≤150mm
≤150mm

Şurub autofiletant AF212

Profil NIDAmetal CD60

Placă gips-carton
Profil tip PVC
Ştraif de placă
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PLAFON 
STRUCTURĂ DUBLĂ CU BRIDĂ REGLABILĂ
CARACTERISTICI TEHNICE GENERALE

1 Placă 
2 Profil secundar  CD
3 Profil principal  CD
4 Profil  UD
5 Bridă reglabilă
6 Racord de îmbinare dublu CD60
7 Fixare mecanică
8 Vată minerală

max 150 mm

51 2 3 76

max 150 mm

x
  

max 
200 mm

y

4 8

12 63 8 87 5

R

max 150 mm

51 2 3 76

max 150 mm

x
  

max 
200 mm

y

4 8

12 63 8 87 5

R

Agrement Tehnic
Rezistenţă la foc 

Clasă de încărcare 
maxim 30 daN/m2

Înălţime minimă 
plenum 60 mm

Greutate sistem
20-85 kg/m2

30 45 60 90 120
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Produse UM

CANTITĂŢI
PLACARE 
SIMPLĂ PLACARE DUBLĂ PLACARE TRIPLĂ PLACARE 

CVADRUPLĂ

SISTEM SISTEM SISTEM SISTEM SISTEM SISTEM SISTEM SISTEM
1 8 3 10 6 12 7 13

Placa m2 1,00 1,00 2,00 2,00 3,00 3,00 4,00 4,00
Profil  (CD60) ml 3,60 3,80 4,10 4,20 4,30 4,30 4,70 4,70
Profil  (UD30) ml 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Racord de prelungire CD60 buc 0,75 0,80 0,80 0,90 0,90 0,90 1,00 1,00
Bridă reglabilă buc 1,90 2,30 2,20 2,70 2,50 2,70 3,10 3,40
Racord de îmbinare dublu CD60 buc 2,00 2,30 2,50 2,80 3,00 3,00 4,00 4,10
Fixare mecanică* buc 3,10 3,50 3,40 3,90 3,70 3,90 4,30 4,60
Şurub autofiletant 212x25(1) buc 12,00 12,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
Şurub autofiletant 212x45(2) buc - - 12,00 12,00 6,00 6,00 6,00 6,00
Şurub autofiletant 212x55(3) buc  -  -  -  - 12,00 12,00 6,00 6,00
Şurub autofiletant 212x70(4) buc  -  -  -  -  -  - 12,00 12,00
Şurub autoperforant 421x13 buc 9,00 11,00 12,00 13,00 16,00 16,00 18,00 18,00
Bandă de îmbinări** ml 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
Ipsos de îmbinări kg 0,15 0,15 0,30 0,30 0,45 0,45 0,60 0,60
Bandă de etanşare monoadezivă ml 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Vată minerală*** m2 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

PERFORMANŢE

Tip 
sistem

Tip profil
structură

Clasa de 
încărcare 
[daN/m2]

Numărul de plăci Tip racord 
îmbinare 
utilizat

Distanţa interax de fixare
Greutate 

totală 
plafon 

[daN/m2]
Principală Secundară

Simplu Dublu Bridă 
reglabilă 
R [cm]

 Profil metalic
principal

x [cm]

Profil metalic
secundar

y [cm]

1

15

1 x  - x 75 100 50 35
2 1 x  x x 125 40 50 35
3 2 x  - x 65 100 40 50
4 2 x  - x 100 40 40 50
5 2 x  x x 90 50 40 50
6 3 x - x 65 85 40 55
7 4 x  - x 65 65 40 70
8

30

1 x  - x 70 90 50 50
9 1 x  x x 100 40 50 50
10 2 x  - x 60 90 40 65
11 2 x  x x 90 40 40 65
12 3 x  - x 60 85 40 70
13 4 x  - x 60 65 40 85

CANTITĂŢI medii pe m2 de PLAFON cu L= 10,00 m și l= 5,00 m
Coeficientul de pierdere nu este inclus în tabelul de calcul. Acesta va fi stabilit de către constructor în funcţie de particularităţile lucrării.

• Realizarea unei îmbinări glisante în dreptul rosturilor structurale ale clădirii;
• Verificarea în timpul montajului a planeităţii structurii metalice;
• Utilizarea plăcilor cu absorbţie redusă de apă în incinte cu umiditate (vezi pag.144-147);
• Montajul plăcilor de gips-carton perpendicular pe structura metalică.

NU UITAŢI:

*Fixarea mecanică va fi aleasă de către proiectantul de specialitate al lucrării în funcţie de natura materialului suport (beton simplu, beton armat, 
şape, structuri metalice, lemn, etc), de forţele efective maxime calculate conform legislaţiei în vigoare, de capacităţile portante ale elementelor 
de fixare alese, precum şi de posibilităţile de montaj. În cadrul sistemelor rezistente la foc se vor utiliza doar tipuri de legături metalice.
Recomandăm ca la alegerea fixărilor mecanice, sarcina susţinută de fixare să fie 1/3 din sarcina declarată de producătorul fixării
**Pentru sisteme cu rezistenţă la foc sau la umiditate este obligatorie utilizarea benzii din împâslitură de fibră de sticlă;
***Vata minerală se va dispune în cadrul plafonului doar din considerente acustice și va fi considerată ca greutate suplimentară adusă plafonului.

(1) Primul strat de plăci - de la structura metalică 
(2) Al doilea strat de plăci - de la structura metalică 

(3) Al treilea strat de plăci - de la structura metalică
(4) Al patrulea strat de plăci - de la structura metalică

 Se recomandă utilizarea profilelor , iar grosimea plăcilor utilizate să fie minim 12,5 mm
 Deformata admisă a plafonului s-a considerat D/240, unde D reprezintă distanţa între 2 prinderi succesive ale structurii metalice;
 Clasa de încărcare se referă la încărcările adiţionale greutăţii proprii a plafonului din gips-carton (ex.: instalaţii electrice, instalaţii 
de ventilare, corpuri ornamentale, etc.);

 15daN/mp, respectiv 30daN/mp, reprezintă încărcarea suplimentară maxim admisă cu distribuţie uniformă şi nu este valabilă 
pentru încărcari cu distribuţie concentrate;

 În spaţiile susceptibile de umiditate intermitentă relativă > 60% se recomandă diminuarea distanţelor dintre profilele metalice.
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Profil NIDAmetal UD30
Ipsos pentru îmbinări
NIDA Profesional

Banda hârtie microforată

Fixare mecanică

Profil NIDAmetal UD30
Ipsos pentru îmbinări 

NIDA Profesional
Banda hârtie microforată
Şurub autofiletant AF212

Placă gips-carton NIDA

Profil NIDAmetal CD60

Fixare 
mecanică

Fixare mecanică

Placă gips-carton NIDA

Profil NIDAmetal CD60

Şurub autofiletant AF212

Placă gips-carton NIDA

Profil NIDAmetal CD60

Şurub autofiletant AF212

Şurub autofiletant AF212

Profil NIDAmetal UD30
Ipsos pentru îmbinări 

NIDA Profesional

Banda hârtie microforată
Fixare mecanică

Şurub autofiletant AF212
Profil NIDAmetal CD60 Placă gips-carton NIDA

Interax structura principală

Interax bridă reglabilă

Fixare 
mecanică

Fixare 
mecanică

≤250

Bridă reglabilă
Bridă reglabilă

Bridă reglabilă

Bridă reglabilă
x

Fixare mecanică

Bridă reglabilă

 Îmbinare cu perete masiv;
   Secţiune transversală

 Secţiune transversală

 Secţiune longitudinală, Îmbinare glisantă

 Decalajul plăcilor Secţiune longitudinală;
   Îmbinare cu perete masiv

 Îmbinare cu perete de gips-carton;
   Secţiune transversală

* Rosturile orizontale ale plăcilor învecinate trebuie 
alternate cu cel puţin 400mm pentru a se evita 
formarea rosturilor încrucişate continue.

minim
400 mm

DETALII DE MONTAJ - Placare simplă

≤200mm

Şurub autofiletant AF212Profil NIDAmetal CD60
Placă gips-carton

Profil tip PVC
Ştraif de placă

≤interax structură secundară≈40 mm
(10cm în absenţa ghidajului)

≤interax structură secundară≈40 mm
(10cm în absenţa ghidajului)
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Profil NIDAmetal UD30
Ipsos pentru îmbinări
NIDA Profesional

Banda hârtie microforată
Fixare mecanică

Profil NIDAmetal UD30
Ipsos pentru îmbinări 

NIDA Profesional
Banda hârtie microforată
Şurub autofiletant AF212

Placă gips-carton NIDA

Profil NIDAmetal CD60

Fixare 
mecanică

Fixare mecanică

Placă gips-carton NIDA

Profil NIDAmetal CD60

Şurub autofiletant AF212

Placă gips-carton NIDA

Profil NIDAmetal CD60

Şurub autofiletant AF212

Şurub autofiletant AF212

Profil NIDAmetal UD30
Ipsos pentru îmbinări 

NIDA Profesional

Banda hârtie microforată

Fixare mecanică

Şurub autofiletant AF212

Profil NIDAmetal CD60 Placă gips-carton NIDA

Interax structura principală

Interax bridă reglabilă

Fixare mecanică

Fixare 
mecanică

Bridă reglabilă Bridă reglabilă

Bridă reglabilă

interax structură secundară Interax structură secundară
(10cm în absenţa ghidajului) (10cm în absenţa ghidajului)

Fixare mecanică

Bridă reglabilă

Bridă reglabilă

 Îmbinare cu perete masiv;
   Secţiune transversală

 Secţiune transversală

 Secţiune longitudinală, Îmbinare glisantă

 Decalajul plăcilor Secţiune longitudinală;
   Îmbinare cu perete masiv

 Îmbinare cu perete de gips-carton;
   Secţiune transversală

* Rosturile orizontale şi verticale se vor alterna 
pentru a evita suprapunerea acestora în 
cazul placărilor multiple

minim
400 mm

minim
200 mm

DETALII DE MONTAJ - Placare dublă

≤200mm

Şurub autofiletant AF212

Profil NIDAmetal CD60
Placă gips-carton
Profil tip PVC
Ştraif de placă

x
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Profil NIDAmetal UD30
Ipsos pentru îmbinări
NIDA Profesional

Banda hârtie microforată
Fixare mecanică

Profil NIDAmetal UD30
Ipsos pentru îmbinări 

NIDA Profesional
Banda hârtie microforată
Şurub autofiletant AF212

Placă gips-carton NIDA

Profil NIDAmetal CD60

Racord de îmbinare dublu CD60

Fixare mecanică
Racord de 
îmbinare dublu 
CD60

Fixare mecanică

Placă gips-carton NIDA

Profil NIDAmetal CD60

Şurub autofiletant AF212

Placă gips-carton NIDA

Profil NIDAmetal CD60

Şurub autofiletant AF212

Şurub autofiletant AF212

Profil NIDAmetal UD30
Ipsos pentru îmbinări 

NIDA Profesional

Banda hârtie microforată
Fixare mecanică

Şurub autofiletant AF212
Profil NIDAmetal CD60 Placă gips-carton NIDA

Interax structura principală
Fixare 
mecanică

Fixare 
mecanică

Bridă reglabilă Bridă reglabilă

Bridă reglabilă

Bridă reglabilă

interax structură secundară
Interax structură secundară(10cm în absenţa ghidajului)
(10cm în absenţa ghidajului)

Fixare mecanică

Bridă reglabilă

 Îmbinare cu perete masiv;
   Secţiune transversală

 Secţiune transversală

 Secţiune longitudinală, Îmbinare glisantă

 Decalajul plăcilor Secţiune longitudinală;
   Îmbinare cu perete masiv

 Îmbinare cu perete de gips-carton;
   Secţiune transversală

* Rosturile orizontale şi verticale se vor alterna 
pentru a evita suprapunerea acestora în 
cazul placărilor multiple

minim
400 mm

minim
400 mm

minim
200 mm

DETALII DE MONTAJ - Placare triplă

Şurub autofiletant AF212
Şurub autoperforant AP421
Profil NIDAmetal CD60

Placă gips-carton
Profil tip PVC
Ştraif de placă

≤200mm

x

Interax bridă reglabilă
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Profil NIDAmetal UD30
Ipsos pentru îmbinări
NIDA Profesional

Banda hârtie microforată
Fixare mecanică

Profil NIDAmetal UD30
Ipsos pentru îmbinări 

NIDA Profesional
Banda hârtie microforată
Şurub autofiletant AF212

Placă gips-carton NIDA

Profil NIDAmetal CD60

Racord de îmbinare dublu CD60

Fixare mecanică

Placă gips-carton NIDA

Profil NIDAmetal CD60

Şurub autofiletant AF212

Placă gips-carton NIDA

Profil NIDAmetal CD60

Şurub autofiletant AF212

Şurub autofiletant AF212

Profil NIDAmetal UD30
Ipsos pentru îmbinări 

NIDA Profesional

Banda hârtie microforată

Fixare mecanică

Şurub autofiletant AF212

Profil NIDAmetal CD60 Placă gips-carton NIDA

Interax structura principală

Interax bridă reglabilă

Fixare 
mecanică

Fixare 
mecanică

Bridă reglabilă Bridă reglabilă

Bridă reglabilă

Fixare mecanică

Bridă reglabilă

Bridă reglabilă

Racord de 
îmbinare dublu 
CD60

 Îmbinare cu perete masiv;
   Secţiune transversală

 Secţiune transversală

 Secţiune longitudinală, Îmbinare glisantă

 Decalajul plăcilor Secţiune longitudinală;
   Îmbinare cu perete masiv

 Îmbinare cu perete de gips-carton;
   Secţiune transversală

* Rosturile orizontale şi verticale se vor alterna 
pentru a evita suprapunerea acestora în 
cazul placărilor multiple

minim
400 mm

minim
400 mm

minim
200 mm

minim
400 mm

DETALII DE MONTAJ - Placare cvadruplă

Şurub autofiletant AF212
Şurub autoperforant AP421
Profil NIDAmetal CD60

Placă gips-carton
Profil tip PVC
Ştraif de placă

≤200mm

≤interax structură secundară≈40 mm
(10cm în absenţa ghidajului)

Fixare mecanică

≤interax structură secundară≈40 mm
(10cm în absenţa ghidajului)

x
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PLAFON 
STRUCTURĂ DUBLĂ CU RACORD DE SUSPENSIE
CARACTERISTICI TEHNICE GENERALE

max 

150 mm

x 

max 200 mm

52 6 17

4 9

3

R

max 150 mm

1 3 4982 56

max 

150 mm

x 

max 200 mm

52 6 17

4 9

3

R

max 150 mm

1 3 4982 56

1 Placă 
2 Profil principal  CD
3 Profil secundar  CD
4 Profil  UD
5 Racord de suspensie 
6  Tirant cu inel 
7 Racord de îmbinare dublu
8 Fixare mecanică
9 Vată minerală

Agrement Tehnic
Rezistenţă la foc 

Clasă de încărcare 
maxim 30 daN/m2

Înălţime minimă 
plenum 150 mm

Greutate sistem
20-65 kg/m2

30 45 60 90 120
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PERFORMANŢE

Tip 
sistem

Tip profil
structură

Clasa de 
încărcare 
[daN/m2]

Numărul de 
plăci 

Tip racord îm-
binare utilizat Distanţa interax de fixare

Greutate 
totală 
plafon 

[daN/m2]

Principală Secundară
Simplu Dublu Racord de 

 suspensie 
R [cm]

Profil metalic
principal

x [cm]

Profil metalic
secundar

y [cm]

1

C
D

 6
0

 (
0

,6
 m

m
)

15

1 x  - x 75 100 50 35
2 1 x  - x 65 110 50 35
3 1 x  - x 125 40 50 35
4 1 x  x x 100 60 50 35
5 1 x  x x 110 50 50 35
6 2 x  - x 50 100 40 50
7 2 x  - x 100 45 40 50
8 2 x  - x 120 30 40 50
9 2 x  x x 90 50 40 50
10 2 x  x x 100 40 40 50
11

30

1 x  - x 55 90 50 50
12 1 x  - x 120 30 50 50
13 1 x  x x 100 40 50 50
14 2 x  - x 45 90 40 65
15 2 x  - x 125 20 40 65
16 2 x  x x 100 30 40 65

CANTITĂŢI medii pe m2 de PLAFON cu L= 10,00 m și l= 5,00 m
Coeficientul de pierdere nu este inclus în tabelul de calcul. Acesta va fi stabilit de către constructor în funcţie de particularităţile lucrării.

• Realizarea unei îmbinări glisante în dreptul rosturilor structurale ale clădirii;
• Verificarea în timpul montajului a planeităţii structurii metalice;
• Utilizarea plăcilor cu absorbţie redusă de apă în incinte cu umiditate (vezi pag.144-147);
• Montajul plăcilor de gips-carton perpendicular pe structura metalică.

NU UITAŢI:

*Fixarea mecanică va fi aleasă de către proiectantul de specialitate al lucrării în funcţie de natura materialului suport (beton simplu, beton armat, 
şape, structuri metalice, lemn, etc), de forţele efective maxime calculate conform legislaţiei în vigoare, de capacităţile portante ale elementelor 
de fixare alese, precum şi de posibilităţile de montaj. În cadrul sistemelor rezistente la foc se vor utiliza doar tipuri de legături metalice.
Recomandăm ca la alegerea fixărilor mecanice, sarcina susţinută de fixare să fie 1/3 din sarcina declarată de producătorul fixării
**Pentru sisteme cu rezistenţă la foc sau la umiditate este obligatorie utilizarea benzii din împâslitură de fibră de sticlă;
***Vata minerală se va dispune în cadrul plafonului doar din considerente acustice și va fi considerată ca greutate suplimentară adusă plafonului.

(1) Primul strat de plăci - de la structura metalică 
(2) Al doilea strat de plăci - de la structura metalică

(3) Al treilea strat de plăci - de la structura metalică

 Se recomandă utilizarea profilelor , iar grosimea plăcilor utilizate să fie minim 12,5 mm
 Deformata admisă a plafonului s-a considerat D/240, unde D reprezintă distanţa între 2 prinderi succesive ale structurii metalice;
 Clasa de încărcare se referă la încărcările adiţionale greutăţii proprii a plafonului din gips-carton (ex.: instalaţii electrice, instalaţii 
de ventilare, corpuri ornamentale, etc.);

 15daN/mp, respectiv 30daN/mp, reprezintă încărcarea suplimentară maxim admisă cu distribuţie uniformă şi nu este valabilă 
pentru încărcări cu distribuţie concentrate;

 În spaţiile susceptibile de umiditate intermitentă relativă > 60% se recomandă diminuarea distanţelor dintre profilele metalice.

Produse UM

CANTITĂŢI
PLACARE SIMPLĂ PLACARE DUBLĂ

SISTEM SISTEM SISTEM SISTEM

1 11 6 14
Placă m2 1,00 1,00 2,00 2,00
Profil  (CD60) ml 3,60 3,80 4,10 4,20
Profil  (UD30) ml 0,60 0,60 0,60 0,60
Racord de prelungire CD60 buc 0,75 0,90 0,80 0,90
Racord suspensie CD60 buc 1,90 2,90 2,80 3,60
Tirant cu inel buc 1,90 2,20 2,80 3,60
Racord de îmbinare dublu buc 2,00 2,30 2,50 2,80
Fixare mecanică* buc 3,10 4,20 3,40 4,80
Şurub autofiletant 212x25(1) buc 12,00 12,00 6,00 6,00
Şurub autofiletant 212x45(2) buc - - 12,00 6,00
Şurub autofiletant 212x55(3) buc  -  -  - 12,00
Şurub autoperforant 421x13 buc 9,00 11,00 12,00 16,00
Bandă de îmbinări** ml 2,00 2,00 2,00 2,00
Ipsos de îmbinări kg 0,15 0,15 0,30 0,45
Bandă de etanşare monoadezivă ml 0,60 0,60 0,60 0,60
Vată minerală*** m2 1,00 1,00 1,00 1,00
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Profil NIDAmetal UD30
Ipsos pentru îmbinări
NIDA Profesional

Banda hârtie microforată
Fixare mecanică

Profil NIDAmetal UD30
Ipsos pentru îmbinări 

NIDA Profesional
Banda hârtie microforată
Şurub autofiletant AF212

Placă gips-carton NIDA

Profil NIDAmetal CD60

Fixare 
mecanică

Fixare mecanică

Racord îmbinare dublu

Profil NIDAmetal CD60

Placă gips-carton NIDA

Şurub autofiletant AF212

Racord îmbinare dublu

Profil NIDAmetal CD60

Placă gips-carton NIDA

Şurub autofiletant AF212

Şurub autofiletant AF212
Profil NIDAmetal CD60 Placă gips-carton NIDA

Interax structura principală

x

≤ Interax racorduri
de suspensie CD

Fixare 
mecanică

Fixare 
mecanică

Racord suspensie CD 60

Racord suspensie CD 60

Racord suspensie CD 60

Racord suspensie CD 60

Racord suspensie CD 60

Interax structură secundară
≤interax structură secundară≈40 mm

(10cm în absenţa ghidajului)
(10cm în absenţa ghidajului)

Fixare mecanică

 Îmbinare cu perete masiv;
   Secţiune transversală

 Secţiune transversală

 Secţiune longitudinală, Îmbinare glisantă

 Decalajul plăcilor Secţiune longitudinală;
   Îmbinare cu perete masiv

 Îmbinare cu perete de gips-carton;
   Secţiune transversală

* Rosturile orizontale ale plăcilor învecinate trebuie 
alternate cu cel puţin 400mm pentru a se evita 
formarea rosturilor încrucişate continue.

minim
400 mm

DETALII DE MONTAJ - Placare simplă

≤200mm

Şurub autofiletant AF212Profil NIDAmetal CD60
Placă gips-carton

Profil tip PVC
Ştraif de placă

Şurub autofiletant AF212

Profil NIDAmetal UD30
Ipsos pentru îmbinări 

NIDA Profesional

Banda hârtie microforată
Fixare mecanică
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Profil NIDAmetal UD30
Ipsos pentru îmbinări
NIDA Profesional

Banda hârtie microforată

Fixare mecanică

Placă gips-carton NIDA

Profil NIDAmetal CD60

Fixare 
mecanică

Fixare mecanică

Racord de îmbinare dublu

Placă gips-carton NIDA

Profil NIDAmetal CD60

Şurub autofiletant AF212

Racord de îmbinare dublu

Placă gips-carton NIDA

Profil NIDAmetal CD60

Şurub autofiletant AF212

Şurub autofiletant AF212

Profil NIDAmetal UD30
Ipsos pentru îmbinări 

NIDA Profesional

Banda hârtie microforată

Fixare mecanică

Şurub autofiletant AF212

Profil NIDAmetal CD60 Placă gips-carton NIDA

Interax structura principală Fixare mecanică

Fixare mecanică

Racord suspensie CD 60

Racord suspensie CD 60

Racord suspensie CD 60

Racord suspensie CD 60

Racord suspensie CD 60

Fixare mecanică

Interax racorduri
de suspensie CD

 Îmbinare cu perete masiv;
   Secţiune transversală

 Secţiune transversală

 Secţiune longitudinală, Îmbinare glisantă

 Decalajul plăcilor Secţiune longitudinală;
   Îmbinare cu perete masiv

 Îmbinare cu perete de gips-carton;
   Secţiune transversală

* Rosturile orizontale şi verticale se vor alterna 
pentru a evita suprapunerea acestora în 
cazul placărilor multiple

minim
400 mm

minim
200 mm

DETALII DE MONTAJ - Placare dublă

Şurub autofiletant AF212

Profil NIDAmetal CD60

Placă gips-carton
Profil tip PVC
Ştraif de placă

≤200mm

≤interax structură secundară≈40 mm
(10cm în absenţa ghidajului) ≤interax structură secundară≈40 mm

(10cm în absenţa ghidajului)

x

Profil NIDAmetal UD30
Ipsos pentru îmbinări 

NIDA Profesional
Banda hârtie microforată
Şurub autofiletant AF212
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PLAFON 
STRUCTURĂ DUBLĂ CU RACORD NONIUS
CARACTERISTICI TEHNICE GENERALE

1 Placă 
2 Profil principal  CD
3 Profil secundar  CD
4 Profil  UD
5 Piesă NONIUS superior
6 Racord Nonius inferior
7 Clemă/ Agrafe Nonius
8 Racord de îmbinare dublu
9 Fixare mecanică
10 Vată minerală

max 

150 mm

x 

max 200 mm

y

523 18

4 10

R

max 150 mm interax racorduri Nonius
conform tabel performanţe

7 296 5134 11

max 

150 mm

x 

max 200 mm

y

523 18

4 10

R

max 150 mm interax racorduri Nonius
conform tabel performanţe

7 296 5134 11

Agrement Tehnic
Rezistenţă la foc 

Clasă de încărcare 
maxim 30 daN/m2

Înălţime minimă 
plenum 200 mm

Greutate sistem
20-85 kg/m2

30 45 60 90 120
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PERFORMANŢE

Tip 
sistem

Tip profil
structură

Clasa de 
încărcare 
[daN/m2]

Numărul de plăci Tip racord 
îmbinare 
utilizat

Distanţa interax de fixare
Greutate 

totală 
plafon 

[daN/m2]

Principală Secundară Simplu Dublu Racord
NONIUS 
R [cm]

Profil metalic
principal

x [cm]

Profil metalic
secundar

y [cm]

1

15

1 x  - x 75 100 50 35
2 1 x  x x 125 40 50 35
3 2 x  - x 65 100 40 50
4 2 x  - x 100 40 40 50
5 2 x  x x 90 50 40 50
6 3 x  - x 65 85 40 55
7 4 x  - x 65 65 40 70
8

30

1 x  - x 70 90 50 50
9 1 x  x x 100 40 50 50
10 2 x  - x 60 90 40 65
11 2 x  x x 90 40 40 65
12 3 x  - x 60 85 40 70
13 4 x  - x 60 65 40 85

CANTITĂŢI medii pe m2 de PLAFON cu L= 10,00 m și l= 5,00 m
Coeficientul de pierdere nu este inclus în tabelul de calcul. Acesta va fi stabilit de către constructor în funcţie de particularităţile lucrării.

• Realizarea unei îmbinări glisante în dreptul rosturilor structurale ale clădirii;
• Verificarea în timpul montajului a planeităţii structurii metalice;
• Utilizarea plăcilor cu absorbţie redusă de apă în incinte cu umiditate (vezi pag.144-147);
• Montajul plăcilor de gips-carton perpendicular pe structura metalică.

NU UITAŢI:

(1) Primul strat de plăci - de la structura metalică 
(2) Al doilea strat de plăci - de la structura metalică 

(3) Al treilea strat de plăci - de la structura metalică
(4) Al patrulea strat de plăci - de la structura metalică

 Se recomandă utilizarea profilelor , iar grosimea plăcilor utilizate să fie minim 12,5 mm
 Deformata admisă a plafonului s-a considerat D/240, unde D reprezintă distanţa între 2 prinderi succesive ale structurii metalice;
 Clasa de încărcare se referă la încărcările adiţionale greutăţii proprii a plafonului din gips-carton (ex.: instalaţii electrice, instalaţii 
de ventilare, corpuri ornamentale, etc.);

 15daN/mp, respectiv 30daN/mp, reprezintă încărcarea suplimentară maxim admisă cu distribuţie uniformă şi nu este valabilă 
pentru încărcări cu distribuţie concentrate;

 În spaţiile susceptibile de umiditate intermitentă relativă > 60% se recomandă diminuarea distanţelor dintre profilele metalice.

*Fixarea mecanică va fi aleasă de către proiectantul de specialitate al lucrării în funcţie de natura materialului suport (beton simplu, beton armat, 
şape, structuri metalice, lemn, etc), de forţele efective maxime calculate conform legislaţiei în vigoare, de capacităţile portante ale elementelor 
de fixare alese, precum şi de posibilităţile de montaj. În cadrul sistemelor rezistente la foc se vor utiliza doar tipuri de legături metalice.
Recomandăm ca la alegerea fixărilor mecanice, sarcina susţinută de fixare să fie 1/3 din sarcina declarată de producătorul fixării
**Pentru sisteme cu rezistenţă la foc sau la umiditate este obligatorie utilizarea benzii din împâslitură de fibră de sticlă;
***Vata minerală se va dispune în cadrul plafonului doar din considerente acustice și va fi considerată ca greutate suplimentară adusă plafonului.

Produse UM

CANTITĂŢI
PLACARE 
SIMPLĂ PLACARE DUBLĂ PLACARE TRIPLĂ PLACARE 

CVADRUPLĂ

SISTEM SISTEM SISTEM SISTEM SISTEM SISTEM SISTEM SISTEM
1 8 3 10 6 12 7 13

Placa m2 1,00 1,00 2,00 2,00 3,00 3,00 4,00 4,00
Profil  (CD60) ml 3,60 3,80 4,10 4,20 4,30 4,30 4,70 4,70
Profil  (UD30) ml 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Racord de prelungire CD60 buc 0,75 0,80 0,80 0,90 0,90 0,90 1,00 1,00
Piesă NONIUS superior buc 1,90 2,30 2,20 2,70 2,50 2,70 3,10 3,40
Racord NONIUS inferior buc 1,90 2,30 2,20 2,70 2,50 2,70 3,10 3,40
Agrafe Nonius (2buc./legătură) buc 3,80 4,60 4,40 5,40 5,00 5,40 6,20 6,80
Racord de îmbinare dublu buc 2,00 2,30 2,50 2,80 3,00 3,00 4,00 5,00
Fixare mecanică* buc 3,10 3,50 3,40 3,90 3,70 3,90 4,30 4,60
Şurub autofiletant 212x25(1) buc 12,00 12,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
Şurub autofiletant 212x45(2) buc - - 12,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
Şurub autofiletant 212x55(3) buc  -  -  - 12,00 12,00 12,00 6,00 6,00
Şurub autofiletant 212x70(4) buc  -  -  -  -  -  - 12,00 12,00
Şurub autoperforant 421x13 buc 9,00 11,00 12,00 16,00 16,00 16,00 18,00 18,00
Bandă de îmbinări** ml 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
Ipsos de îmbinări kg 0,15 0,15 0,30 0,45 0,45 0,45 0,60 0,60
Bandă de etanşare monoadezivă ml 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Vată minerală*** m2 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
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Profil NIDAmetal UD30
Ipsos pentru îmbinări
NIDA Profesional

Banda hârtie microforată
Fixare mecanică

Profil NIDAmetal UD30
Ipsos pentru îmbinări  

NIDA Profesional
Banda hârtie microforată
Şurub autofiletant AF212

Placă gips-carton NIDA

Profil NIDAmetal CD60

Fixare 
mecanică

Fixare mecanică

Placă gips-carton NIDA

Profil NIDAmetal CD60

Şurub autofiletant AF212

Placă gips-carton NIDA

Profil NIDAmetal CD60

Şurub autofiletant 
AF212

Şurub autofiletant AF212

Profil NIDAmetal UD30
Ipsos pentru îmbinări NIDA 

Profesional

Banda hârtie microforată
Fixare mecanică

Şurub autofiletant AF212

Şurub autofiletant AF212

Profil NIDAmetal CD60

Profil NIDAmetal CD60

Placă gips-carton NIDA

Placă gips-carton

Profil tip PVC

Interax structura principală

x

Interax Racord Nonius

Fixare mecanică

Ştraif de placă

Fixare 
mecanică

Racord Nonius

Racord Nonius

Racord Nonius

Racord Nonius

250

Racord Nonius

Fixare 
mecanică

 Îmbinare cu perete masiv;
   Secţiune transversală

 Secţiune transversală

 Secţiune longitudinală, Îmbinare glisantă

 Decalajul plăcilor Secţiune longitudinală;
   Îmbinare cu perete masiv

 Îmbinare cu perete de gips-carton;
   Secţiune transversală

* Rosturile orizontale şi verticale se vor alterna 
pentru a evita suprapunerea acestora în 
cazul placărilor multiple

minim
400 mm

DETALII DE MONTAJ - Placare simplă

≤200mm

≤interax structură secundară≈40 mm
(10cm în absenţa ghidajului)

≤interax structură secundară≈40 mm
(10cm în absenţa ghidajului)
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Profil NIDAmetal UD30
Ipsos pentru îmbinări
NIDA Profesional

Banda hârtie microforată

Fixare mecanică

Profil NIDAmetal UD30
Ipsos pentru îmbinări 

NIDA Profesional
Banda hârtie microforată
Şurub autofiletant AF212

Placă gips-carton NIDA

Profil NIDAmetal CD60

Fixare 
mecanică Fixare mecanică

Placă gips-carton NIDA

Profil NIDAmetal CD60

Şurub autofiletant AF212

Placă gips-carton NIDA

Profil NIDAmetal CD60

Şurub autofiletant AF212

Şurub autofiletant AF212

Profil NIDAmetal UD30
Ipsos pentru îmbinări 

NIDA Profesional

Banda hârtie microforată
Fixare mecanică

Şurub autofiletant AF212

Şurub autofiletant AF212

Profil NIDAmetal CD60

Profil NIDAmetal CD60

Placă gips-carton NIDA

Placă gips-carton Profil tip PVC

Interax structura principală

Interax Racord Nonius

Fixare mecanică

Fixare 
mecanică

Ştraif de placă

Racord Nonius

Racord Nonius

250

Racord Nonius

Racord Nonius Racord Nonius

Fixare mecanică ≤200mm

 Îmbinare cu perete masiv;
   Secţiune transversală

 Secţiune transversală

 Secţiune longitudinală, Îmbinare glisantă

 Decalajul plăcilor Secţiune longitudinală;
   Îmbinare cu perete masiv

 Îmbinare cu perete de gips-carton;
   Secţiune transversală

* Rosturile orizontale şi verticale se vor alterna 
pentru a evita suprapunerea acestora în 
cazul placărilor multiple

minim
400 mm

minim
200 mm

DETALII DE MONTAJ - Placare dublă

≤interax structură secundară≈40 mm
(10cm în absenţa ghidajului)

≤interax structură secundară≈40 mm
(10cm în absenţa ghidajului)

x



PAGINA 98   |   SISTEME DE GIPS-CARTON   |      |   2015

Profil NIDAmetal UD30
Ipsos pentru îmbinări
NIDA Profesional

Banda hârtie microforată
Fixare mecanică

Profil NIDAmetal UD30
Ipsos pentru îmbinări 

NIDA Profesional
Banda hârtie microforată
Şurub autofiletant AF212

Placă gips-carton NIDA

Profil NIDAmetal CD60

Fixare 
mecanică Fixare mecanică

Placă gips-carton NIDA

Profil NIDAmetal CD60

Şurub autofiletant AF212

Placă gips-carton NIDA

Profil NIDAmetal CD60

Şurub autofiletant AF212

Şurub autofiletant AF212
Profil NIDAmetal UD30

Ipsos pentru îmbinări 
NIDA Profesional

Banda hârtie microforată
Fixare mecanică

Şurub autofiletant AF212
Profil NIDAmetal CD60 Placă gips-carton NIDA

Interax structura principală
x

≤ 250

Interax Racord Nonius

Fixare mecanică

Fixare 
mecanică

Racord Nonius

Racord Nonius

Racord Nonius

Racord Nonius

Racord Nonius

Racord îmbinare 
dublu CD60

Racord îmbinare 
dublu CD60

Fixare 
mecanică

 Îmbinare cu perete masiv;
   Secţiune transversală

 Secţiune transversală

 Secţiune longitudinală, Îmbinare glisantă

 Decalajul plăcilor Secţiune longitudinală;
   Îmbinare cu perete masiv

 Îmbinare cu perete de gips-carton;
   Secţiune transversală

* Rosturile orizontale şi verticale se vor alterna 
pentru a evita suprapunerea acestora în 
cazul placărilor multiple

minim
400 mm

minim
400 mm

minim
200 mm

DETALII DE MONTAJ - Placare triplă

Şurub autofiletant AF212
Şurub autoperforant AP421
Profil NIDAmetal CD60

Placă gips-carton
Profil tip PVC
Ştraif de placă

≤200mm

≤interax structură secundară≈40 mm
(10cm în absenţa ghidajului) ≤interax structură secundară≈40 mm

(10cm în absenţa ghidajului)
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Profil NIDAmetal UD30
Ipsos pentru îmbinări
NIDA Profesional

Banda hârtie microforată
Fixare mecanică

Profil NIDAmetal UD30
Ipsos pentru îmbinări 

NIDA Profesional
Banda hârtie microforată
Şurub autofiletant AF212

Placă gips-carton NIDA

Profil NIDAmetal CD60

Fixare 
mecanică Fixare mecanică

Placă gips-carton NIDA

Profil NIDAmetal CD60

Şurub autofiletant AF212

Placă gips-carton NIDA

Profil NIDAmetal CD60

Şurub autofiletant AF212

Şurub autofiletant AF212

Profil NIDAmetal UD30
Ipsos pentru îmbinări NIDA 

Profesional

Banda hârtie microforată
Fixare mecanică

Şurub autofiletant AF212
Profil NIDAmetal CD60 Placă gips-carton NIDA

≤ 250

Interax structura principală

Interax Racord Nonius

Fixare mecanică

Fixare 
mecanică

Racord Nonius

Racord Nonius

Racord Nonius

Racord Nonius
Racord îmbinare 
dublu CD60

Racord Nonius

Fixare mecanică

Racord îmbinare 
dublu CD60

 Îmbinare cu perete masiv;
   Secţiune transversală

 Secţiune transversală

 Secţiune longitudinală, Îmbinare glisantă

 Decalajul plăcilor Secţiune longitudinală;
   Îmbinare cu perete masiv

 Îmbinare cu perete de gips-carton;
   Secţiune transversală

* Rosturile orizontale şi verticale se vor alterna 
pentru a evita suprapunerea acestora în 
cazul placărilor multiple

minim
400 mm

minim
400 mm

minim
200 mm

minim
400 mm

DETALII DE MONTAJ - Placare cvadruplă

Şurub autofiletant AF212
Şurub autoperforant AP421
Profil NIDAmetal CD60

Placă gips-carton
Profil tip PVC
Ştraif de placă

≤200mm

≤interax structură secundară≈40 mm
(10cm în absenţa ghidajului)

≤interax structură secundară≈40 mm
(10cm în absenţa ghidajului)

x



PAGINA 100   |   SISTEME DE GIPS-CARTON   |      |   2015

Plafon curb

PLAFOANE SUSPENDATE
SCHEMĂ DE PRINCIPIU

Plafon arcuit cu îmbinări mascate construit 
prin prinderea în şuruburi a plăcilor din  
gips-carton  pe un schelet metalic curb 
suspendat cu racorduri de lemn de structura 
suport.

23 7 416

5

max 10
00 mm

x

x - distanţa dintre profilele
metalice CD nu trebuie
să depăşească 300 mm

  

1 24 6 5 3 7

1 Placă  flex 6,5mm
2 Profil  CD60
3 Racord pentru lemn
4 Şablon realizat din OSB
5 Vinclu metalic
6  Şurub autofiletant
7  Şurub autofiletant pentru lemn
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MOD DE PREGĂTIRE A PLĂCILOR

(*)

12,5 -
Umezire puternică 

prin înmuiere + 
arcuire pe schelet

Umezire prin  
pulverizare

Arcuire pe uscat 
după schelet

9,5 Umezire puternică prin înmuiere  
+ arcuire pe schelet

Umezire prin  
pulverizare

Arcuire pe uscat 
după schelet

6,5
Umezire puternică 

prin înmuiere +  
arcuire pe schelet

Umezire prin 
pulverizare Arcuire pe uscat după schelet

ÎNTREBUINŢĂRI CURENTE
  Plafoane curbe

  Îmbrăcarea bolţilor

  Crearea sau amenajarea de tavane arcuite

  Amenajarea incintelor (comerciale, de locuit etc.)

  Crearea de forme decorative variate

AVANTAJE SPECIFICE
  Crearea de forme rotunjite în plafon pentru orice 

curbură cu raza R > 30 cm

  Tehnică uscată compatibilă cu pereţii şi  placările 
 prezentând o suprafaţă netedă, fără 

îmbinări aparente şi potrivită pentru orice tip de 
finisări

  Adăugarea de vată de sticlă şi reglarea înălţimii 
la spaţiul de deasupra plăcilor în funcţie de 
constrângerile termice şi acustice

(*) Se recomandă placarea dublă pentru a preveni apariţia fisurilor

REGULI DE MONTARE

RAZA        0,30 m                 1,00 m                 2,00 m                            3,00 m

DE CURBARE

DISTANŢA ÎNTRE
PROFILE MONTAJ/
RACORDURI

20 cm 30 cm 40 cm 50 cm

DISTANŢA ÎNTRE
ŞABLOANE 60 cm 90 cm 100 cm

Normele de construire depind esenţial de raza curburii minime de lucru şi privesc:
• distanţa între profilele de montaj
• distanţa între racordurile de suspensie
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SARCINĂ
daN

FREC VENŢA 
CRITI CĂ

FO

Hz

FREC VENŢA 
DECU PLAJ
√2 x FO

Hz

ATENUAREA VIBRAŢIILOR CU RACORDURI  
DE SUSPENSIE PHONISTAR ÎN %

FRECVENŢA DE REFERINŢĂ ÎN Hz

20 25 30 35 40 45 50 60 70 80 90 100

40 17 24 25 53 71 80 84 88 92 94 95 96 97

60 14 20 58 74 81 87 89 92 94 96 97 97 98

80 12 18 38 70 81 86 90 92 94 96 97 98 98 98

100-140 11 16 80 75 84 88 91 93 95 96 97 98 98 99

SARCINĂ
daN

FREC VENŢA 
CRITI CĂ

FO

Hz

FREC VENŢA 
DECU PLAJ
√2 x FO

Hz

ATENUAREA VIBRAŢIILOR CU RACORDURI 
DE SUSPENSIE PHONISSIMO ÎN %

FRECVENŢA DE REFERINŢĂ ÎN Hz

23 25 30 35 40 45 50 60 70 80 90 100

30 15 21 24 33 62 74 82 86 89 92 94 96 97 97

40 14 20 40 46 69 78 85 88 90 93 95 96 97 98

50 13 19 51 57 74 81 87 90 92 94 96 97 97 98

SARCINĂ
daN

FREC VENŢA 
CRITI CĂ

Fo
Hz

FREC VENŢA 
DECU PLAJ
√2 x FO

Hz

ATENUAREA VIBRAŢIILOR CU RACORDURI  
PHONILIGHT ÎN %

FRECVENŢA DE REFERINŢĂ ÎN Hz

22 25 30 35 40 45 50 60 70 80 90 100

15 14 20 31 54 72 80 86 89 91 94 96 97 98 98

20 9 12 82 87 91 94 95 96 97 98 98 99 99 99

25 11 15 68 77 85 89 92 94 95 96 97 98 99 99

PHONISTAR  
PHONISSIMO  
PHONILIGHT

PLAFOANE SUSPENDATE
SCHEMĂ DE PRINCIPIU

Plafon  îmbunătăţit prin 
încorporarea unui racord antivibraţie 
Phonistar, Phonissimo, Phonilight.
Plăcile  se recomandă a fi montate 
perpendicular pe profile.

Sarcină pe racord de la: 50 la 140 daN

Sarcină pe racord de la: 30 la 50 daN

Sarcină pe racord de la: 15 la 25 daN

Referinţe: LRCCP 339 şi C8439    Precizia la atenuare: 3% sub 50Hz - 1% peste

PHONISTAR

PHONISSIMO

PHONILIGHT

Referinţă : LRCCP 725.95

Referinţă : LRCCP

ÎNTREBUINŢĂRI CURENTE
  Sală de spectacole
  Studio de înregistrare
  Discotecă
  Conservator de muzică
  Alte edificii cu puternice constrângeri acustice
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Pregybel C10 no8  Absorbţia acustică w=0,70

  (1) (2) CTBA 03/PC/PHY/2142/1
  (3) AIRO L/3027/3

Procent de perforaţii: 16%.

Pregybel R12 no2  Absorbţia acustică w=0,60

   (1) AIRO L/3027/4
   (2) AIRO L/3027/5
   (3) CSTB 713.960.0084/6

Procent de perforaţii: 13,9%.

Pregybel R15 no1  Absorbţia acustică w=0,60

   (1) AIRO L/3027/8
   (2) CSTB 713.960.0084/3

Procent de perforaţii: 16,1%.

Pregybel R15 no8  Absorbţia acustică w=0,50

   (1) AIRO L/3027/6
   (2) CSTB 713.960.0084/5

Procent de perforaţii: 11,1%.

Pregybel L 5X80 no8  Absorbţia acustică w=0,55

   (1) CTBA 03/PC/PHY/2143/2-1

   (2) CTBA 03/PC/PHY/2143/2-2

Procent de perforaţii: 10,7%

10 mm

12 mm

15 mm

12 mm

80 mm

5 mm

125 250 500 1000 2000 4000
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

125 250 500 1000 2000 4000
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

125 250 500 1000 2000 4000
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

 

125 250 500 1000 2000 4000
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

Frecvenţe (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 Indice unic

 (VM 80 mm - plénum 10 cm) 0,54 0,93 0,99 0,78 0,63 0,61    = 0,70 LM (1)

 (VM 80 mm - plénum 30 cm) 0,67 0,78 0,78 0,71 0,62 0,60    = 0,70 L (2)

 (fără VM - plénum 30 cm) 0,85 0,85 0,70 0,60 0,55 0,55    = 0,70 L (3)

Frecvenţe (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 Indice unic

 (VM 50 mm - plénum 30 cm) 0,85 0,80 0,65 0,70 0,70 0,65    = 0,70 L (1)

 (fără VM - plénum 30 cm) 0,80 0,80 0,65 0,60 0,60 0,55    = 0,65 L (2)

 (VM 80 mm - plénum 10 cm) 0,69 1,04 0,87 0,62 0,51 0,48    = 0,60 LM (3)

Frecvenţe (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 Indice unic

 (VM 50 mm - plénum 30 cm) 0,80 0,85 0,75 0,80 0,60 0,65    = 0,70 L (1)

 (VM 80 mm - plénum 10 cm) 0,63 1,09 0,94 0,65 0,63 0,47    = 0,60 LM (2)

Frecvenţe (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 Indice unic

 (VM 50 mm - plénum 30 cm) 0,70 0,75 0,65 0,65 0,50 0,50    = 0,60 L (1)

 (VM 80 mm - plénum 10 cm) 0,71 1,03 0,83 0,54 0,43 0,39    = 0,50 LM (2)

Frecvenţe (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 Indice unic

 (VM 50 mm - plénum 30 cm) 0,56 0,95 0,94 0,65 0,48 0,41    = 0,55 LM (1)

 (VM 80 mm - plénum 10 cm) 0,68 0,75 0,73 0,60 0,49 0,44    = 0,55 L (2)

PLĂCI PERFORATE EXEMPLE*

*Gama completă de plăci perforate poate fi vizionată în catalogul dedicat  disponibil și în format digital pe 
www.siniat.ro 
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max 

150 mm

x 

max 200 mm

y

52 6 17

4 9

3

max 150 mm

1 3 482 5 9

R

PLAFON ABSORBŢIE ACUSTICĂ 
STRUCTURĂ DUBLĂ CU RACORD DE SUSPENSIE

Greutate sistem
20-50 kg/m2

Înălţime minimă 
plenum 150 mm

Absorbţie acustică
αw=0,5~0,7

CARACTERISTICI TEHNICE GENERALE

1 Placă Sonic/ PregyBel
2 Profil principal  CD60
3 Profil secundar  CD60
4 Profil  UD30
5 Racord de suspensie 
6  Tirant cu inel 
7 Racord de îmbinare dublu
8 Fixare mecanică
9 Vată minerală

max 

150 mm

x 

max 200 mm

52 6 17

4 9

3

R

max 150 mm

1 3 4982 56
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PERFORMANŢE

Tip 
sistem

Tip profil
structură

Clasa de 
încărcare 
[daN/m2]

Numărul de 
plăci 

Tip racord 
îmbinare 
utilizat

Distanţa interax de fixare
Greutate 

totală 
plafon 

[daN/m2]

Principală Secundară
Simplu Dublu Racord de 

 suspensie 
R [cm]

Profil metalic
principal

x [cm]

Profil metalic
secundar

y [cm]

1

C
D

 6
0

 (
0

,6
 m

m
)

15

1 x  - x 75 100 40 35

2 1 x  - x 65 110 40 35

3 1 x  - x 125 40 40 35

4 1 x  x x 100 60 40 35

5 1 x  x x 110 50 40 35

6

30

1 x  - x 55 90 40 50

7 1 x  - x 120 30 40 50

8 1 x  x x 100 40 40 50

Produse UM

CANTITĂŢI

PLACARE SIMPLĂ

SISTEM SISTEM SISTEM SISTEM

1 3 6 7

Placa Sonic/ PregyBel m2 1,00 1,00 1,00 1,00

Profil  (CD60) ml 4,10 5,60 4,20 6,45

Profil  (UD30) ml 0,60 0,60 0,60 0,60
Racord de prelungire CD60 buc 0,80 1,20 0,90 1,50
Racord suspensie CD60 buc 1,90 2,40 2,90 320
Tirant cu inel buc 1,90 2,40 2,90 3,20
Racord de îmbinare dublu buc 2,50 6,30 2,80 8,50
Fixare mecanică* buc 3,10 3,60 4,10 4,40
Şurub autofiletant 212x25 buc 15,00 15,00 15,00 15,00
Şurub autoperforant 421x13 buc 9,00 11,00 10,00 14,00
Bandă de îmbinări** ml 2,00 2,00 2,00 2,00

Ipsos de îmbinări kg 0,15 0,15 0,15 0,15
Bandă de etanşare monoadezivă ml 0,60 0,60 0,60 0,60

Ipsos adeziv *** kg 0,20 0,20 0,20 0,20
Vată minerală**** m2 1,00 1,00 1,00 1,00

CANTITĂŢI medii pe m2 de PLAFON cu L= 10,00 m și l= 5,00 m
Coeficientul de pierdere nu este inclus în tabelul de calcul. Acesta va fi stabilit de către constructor în funcţie de particularităţile lucrării.

• Realizarea unei îmbinări glisante în dreptul rosturilor structurale ale clădirii;
• Verificarea în timpul montajului a planeităţii structurii metalice;
• Utilizarea plăcilor cu absorbţie redusă de apă în incinte cu umiditate (vezi pag.144-147);
• Montajul plăcilor de gips-carton perpendicular pe structura metalică.

NU UITAŢI:

*Fixarea mecanică va fi aleasă de către proiectantul de specialitate al lucrării în funcţie de natura materialului suport (beton simplu, beton armat, 
şape, structuri metalice, lemn, etc), de forţele efective maxime calculate conform legislaţiei în vigoare, de capacităţile portante ale elementelor 
de fixare alese, precum şi de posibilităţile de montaj. În cadrul sistemelor rezistente la foc se vor utiliza doar tipuri de legături metalice.
Recomandăm ca la alegerea fixărilor mecanice, sarcina susţinută de fixare să fie 1/3 din sarcina declarată de producătorul fixării
**Pentru sisteme cu rezistenţă la foc sau la umiditate este obligatorie utilizarea benzii din împâslitură de fibră de sticlă;
***Recomandat pentru umplerea rosturilor dintre plăcile NIDAsonic cu muchia dreaptă;
****Vata minerală se va dispune în cadrul plafonului doar din considerente acustice și va fi considerată ca greutate suplimentară adusă plafonului.

 Se recomandă utilizarea profilelor , iar grosimea plăcilor utilizate să fie minim 12,5 mm
 Deformata admisă a plafonului s-a considerat D/240, unde D reprezintă distanţa între 2 prinderi succesive ale structurii metalice;
 Clasa de încărcare se referă la încărcările adiţionale greutăţii proprii a plafonului din gips-carton (ex.: instalaţii electrice, instalaţii 
de ventilare, corpuri ornamentale, etc.);

 15daN/mp, respectiv 30daN/mp, reprezintă încărcarea suplimentară maxim admisă cu distribuţie uniformă şi nu este valabilă 
pentru încărcări cu distribuţie concentrate;

 În spaţiile susceptibile de umiditate intermitentă relativă > 60% se recomandă diminuarea distanţelor dintre profilele metalice.
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PLAFON CORECŢIE ACUSTICĂ

Agrement Tehnic
Rezistenţă la foc 

Absorbţie acustică
αw=0,5~0,7
 

Înălţime minimă
plenum 200 mm

Greutate sistem
20-65 kg/m2

CARACTERISTICI TEHNICE GENERALE

30 45 60 90 120

1 Placă 
2 Profil principal  CD
3 Profil secundar  CD
4 Profil  UD
5 Racord NONIUS inferior
6  Piesă NONIUS superior
7 Agrafe/clemă NONIUS
8 Racord de îmbinare dublu
9 Fixare mecanică
10 Vată minerală
11 Bridă reglabilă NIDAsystem
12 Placă perforată tip Pregybel/ Sonic

523 7 11121 8

4 106

max 150 mm

1 3 46 92 5 1012 117

523 7 11121 8

4 106

max 150 mm

1 3 46 92 5 1012 117
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Tip 
sistem

Tip profil
structură

Clasa de 
încărcare 
[daN/m2]

Numărul de 
plăci 

Tip racord 
îmbinare 
utilizat

Distanţa interax de fixare
Greutate 

totală 
plafon* 

[daN/m2]

Principală Secundară Dublu
Racord 
Nonius
R [cm]

Profil metalic
principal

x [cm]

Profil metalic
secundar

y [cm]

1

C
D

 6
0

 (
0

,6
 m

m
)

15

1 x  x 70 90 40 35

2 1 x  x 100 40 40 35

3 2 x  x 60 90 40 50

4 2 x  x 90 40 40 50

Tip 
sistem

Tip profil Clasa de 
încărcare 
[daN/m2]

Numărul de 
plăci 

Distanţa interax de fixare
Greutate 

totală 
plafon* 

[daN/m2]

Bridă reglabilă [cm] Profil metalic [cm]

B 0 1 x 
1 x Pregybel

80** 40 15
CD 60 (0,6 mm)

Produse UM

CANTITĂŢI
TAVAN 1 TAVAN 2

PLACARE SIMPLĂ PLACARE DUBLĂ PLACARE SIMPLĂ
1 2 3 4 A

Placa m2 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00
Profil (CD60) ml 4,20 5,60 4,20 5,60 2,80
Profil  (UD30) ml 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Racord de prelungire CD60 buc 0,90 1,30 0,90 1,30 0,90
Racord NONIUS inferior buc 2,30 3,00 2,70 3,30 -
Piesă NONIUS superior buc 2,30 3,00 2,70 3,30 -
Agrafe Nonius (2buc./legătura) buc 4,60 6,00 5,40 6,60 -
Racord de îmbinare dublu buc 2,80 6,30 2,80 6,30 -
Fixare mecanică* buc 3,80 4,20 3,90 4,50 4,60
Bridă Reglabilă buc - - - - 3,40
Şurub autofiletant 212x25(1) buc 15,00 15,00 8,00 8,00 15,00
Şurub autofiletant 212x45(2) buc - - 15,00 15,00 -
Şurub autofiletant 212x55(a) buc  -  -  - - 10,00
Şurub autoperforant 421x13 buc 9,00 11,00 12,00 16,00 18,00
Bandă de îmbinări** ml 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
Ipsos de îmbinări kg 0,15 0,15 0,30 0,30 0,20
Bandă de etanşare monoadezivă ml 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Ipsos adeziv kg 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Vată minerală*** m2 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

CANTITĂŢI medii pe m2 de PLAFON cu L= 10,00 m și l= 5,00 m
Coeficientul de pierdere nu este inclus în tabelul de calcul. Acesta va fi stabilit de către constructor în funcţie de particularităţile lucrării.

• Realizarea unei îmbinări glisante în dreptul rosturilor structurale ale clădirii;
• Verificarea în timpul montajului a planeităţii structurii metalice;
• Utilizarea plăcilor cu absorbţie redusă de apă în incinte cu umiditate (vezi pag.144-147);
• Montajul plăcilor de gips-carton perpendicular pe structura metalică.

NU UITAŢI:

*Fixarea mecanică va fi aleasă de către proiectantul de specialitate al lucrării în funcţie de natura materialului suport (beton simplu, beton armat, 
şape, structuri metalice, lemn, etc), de forţele efective maxime calculate conform legislaţiei în vigoare, de capacităţile portante ale elementelor 
de fixare alese, precum şi de posibilităţile de montaj. În cadrul sistemelor rezistente la foc se vor utiliza doar tipuri de legături metalice.
Recomandăm ca la alegerea fixărilor mecanice, sarcina susţinută de fixare să fie 1/3 din sarcina declarată de producătorul fixării
**Pentru sisteme cu rezistenţă la foc sau la umiditate este obligatorie utilizarea benzii din împâslitură de fibră de sticlă;
***Vata minerală se va dispune în cadrul plafonului doar din considerente acustice și va fi considerată ca greutate suplimentară adusă plafonului.

 Deformata admisă a plafonului s-a considerat D/240, unde D reprezintă distanţa între 2 prinderi succesive ale structurii metalice;
 15daN/mp, reprezintă încărcarea suplimentară maxim admisă cu distribuţie uniformă şi nu este valabilă pentru încărcări cu 
distribuţie concentrate;

 În spaţiile susceptibile de umiditate intermitentă relativă > 60% se recomandă diminuarea distanţelor dintre profilele metalice.
* Pentru calculul greutăţilor sistemelor de plafon nu a fost luată în considerare vata minerală
** Interaxul racordurilor de fixare ţine cont de interaxul profilelor secundare ale primului tavan

TA
VA

N
 1

TA
VA

N
 2

Se recomandă utilizarea profilelor , iar grosimea plăcilor utilizate să fie minim 12,5 mm

(1) Primul strat de plăci - de la structura metalică 
(2) Al doilea strat de plăci - de la structura metalică 

(a) Șurub utilizat pentru fixarea tavanului 2 de tavanul 1
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EXECUTARE

TRASAREA

 Trasaţi poziţia tiranţilor racordurilor 
de suspensie (bridelor reglabile) pe 
tavanul suport. Fixaţi racordurile 
de suspensie (bridele reglabile) cu 
ajutorul diblurilor metalice

 Tineţi cont la trasarea poziţiei 
racordurilor de suspensie (bridelor 
reglabile) de distanţa maximă dintre 
profile şi perete (100 mm în absenţa 
ghidajului şi ≤ 1/2 din interaxul 
profilelor atunci când există ghidaj)

 Tăiaţi tiranţii la lungimea potrivită

 În continuare, trasaţi nivelul 
scheletului cu ajutorul unei nivele 
cu laser sau cu ajutorul unui furtun 
transparent cu apă şi poziţionaţi 
profilele UD fixându-le cu ajutorul  
diblurilor metalice la interaxe de 60 cm

MONTAREA 
STRUCTURILOR METALICE

2.1 Structură simplă -
Racord de suspensie

 Introduceţi racordurile de suspensie 
în tiranţi

 Fixaţi profilele CD de racorduri prin 
introducerea racordului de suspensie 
în profil şi răsucirea acestuia până la o 
ancorare fermă

 Reglaţi înălţimea plafonului cu 
ajutorul nivelei acţionând lamele 
elastice ale racordului de suspensie 
astfel încât acesta să formeze un plan 
orizontal

 Plăcile se înşurubează cu sens 
de pozare perpendicular pe cel 
al structurii metalice (sens ce 
corespunde celei mai mari rezistenţe 
mecanice a plăcilor), simetric, cu 
şuruburi la fiecare circa 25-30 cm 

 Plăcile se ţes astfel încât îmbinările 
capetelor plăcilor să fie decalate

REGULI DE MONTARE             

MONTAJE SPECIALE             

TRATAMENTUL ÎMBINĂRILOR        
* Pentru execuţia plafoanelor recomandăm utilizarea plăcilor din gips-carton cu grosime minimă de 12,5 mm.
Utilizarea plăcilor  cu grosime de 9,5 mm pentru plafoane presupune respectarea obligatorie a unor 
reguli speciale de montaj . Contactaţi Departamentul de Asistenţă Tehnică SINIAT.

600 mm

min400 mm

100 mm

sensul de "pozare" al plăcilor de gips carton
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2.2  Structură simplă - 
Bridă Reglabilă

 Aduceţi pe poziţie aripile (lamelele) 
bridelor reglabile

 Fixaţi profilele CD cu câte 2 şuruburi 
autoperforante 421x9,5 la fiecare bridă 
reglabilă având grijă în permanenţă să 
verificaţi planeitatea şi orizontalitatea 
structurii

 Îndoiţi lamele bridelor reglabile astfel 
încât să nu împiedice fixarea plăcilor de 
profilele CD

 Modalităţile de pozare a plăcilor (pozare 
perpendiculară pe structură, plăci “ţesute”, 
etc.) sunt aceleaşi ca la sistemul precedent

2.3 Structură dublă -
Racord de suspensie

 Scheletul dublu (se defineşte în general ca 
primar, cel susţinut direct de elementele 
de suspensie şi secundar cel pe care se 
înşurubează plăcile din gips-carton) creează 
2 reţele ortogonale suprapuse, legate cu 
ajutorul elementelor speciale de încrucişare, 
“racorduri de îmbinare”

 Structura primară se montează similar 
descrierii de la punctul 2.1

 Structura secundară se fixează de structura 
primară cu ajutorul racordurilor de îmbinare 
simple sau duble

 Verificaţi în permanenţă planeitatea 
ansamblului şi distanţa corectă dintre 
profilele metalice indicată la pagina 91

 Modalităţile de pozare a plăcilor (pozare 
perpendiculară pe structură, plăci “ţesute”, 
etc.) sunt aceleaşi ca la sistemul cu 
structură simplă

PRELUNGIREA PROFILELOR CD

  Efectuaţi îmbinarea între 2 profile CD cu 
ajutorul racordurilor de prelungire având 
grijă să se decaleze racordul unui profil 
cu cel puţin 1,20 m faţă de racordul de 
prelungire al unui alt profil CD

 Fixaţi racordul de prelungire de cele 
două profile CD  cu câte două şuruburi 
autoperforante 421x9,5 pentru fiecare 
profil în parte
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IZOLAŢIA

  Dacă se prevede izolaţie, așezaţi-o pe 
structura metalică înainte de fixarea 
plăcilor din gips-carton

  Protecţia de vapori a izolaţiei trebuie 
să fie poziţionată lângă partea caldă, 
în acest caz imediat deasupra plăcilor 
din gips-carton

DECUPAREA PLĂCILOR  
DIN GIPS-CARTON 

 Trasaţi cu ajutorul creionului şi riglei 
metalice partea ce urmează a fi 
decupată

 Tăiaţi cartonul de pe faţa plăcii cu 
un cuţit   retractabil ghidat de o riglă 
metalică

 Rupeţi placa cu o lovitură scurtă

 Tăiaţi cartonul pe cealaltă parte

MONTAREA PLĂCILOR  
DIN GIPS-CARTON  

 Modalitatea de pozare a plăcilor de la 
punctul 2.1

Dacă
pereţii verticali sunt perpendiculari

 Puneţi prima placă la un colţ

 Prindeţi cu şuruburi AF 212 plăcile la  
distanţe de 25-30 cm 

 Puneţi celelalte plăci cu îmbinările  
aliniate (pentru a uşura finisarea  
îmbinărilor) 

Dacă
pereţii verticali nu sunt perpendiculari

 Fixaţi profilele CD paralel cu unul dintre 
pereţii verticali şi începeţi cu placa 
fiind pusă după ce a fost tăiată oblic

 Pentru o mai bună planeitate a 
plafonului ridicaţi scheletul cu 
2-3 mm deasupra nivelului
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INTEGRAREA INSTALAŢIILOR
 La edificiile actuale instalaţiile au un rol 
fundamental: condiţionarea aerului, alimentarea 
electrică, cabluri de transmisie date, automatizarea 
clădirii, care în general se instalează în “plenum” 
între planşeu şi plafonul fals, conform cu ce 
impune proiectarea “totul sus”

 Dacă, din motive constructive de montaj a gurilor 
de ventilare sau vizitare este necesar ca profilele 
CD 60 să fie întrerupte, acestea se vor fixa 
suplimentar de suportul portant la fiecare capăt 
rămas liber

FIXAREA GREUTĂŢILOR
Greutăţi mici (mai mici de 3 kg)
 Se pot utiliza dibluri ancoră sau fluture 
sau dibluri Molly direct pe placa din  
gips-carton

Greutăţi medii (de la 3 la 10 kg)
 Trebuie să fie agăţate direct pe profilul metalic al 
structurii plafonului fals, prin înşurubare

 Pentru a determina poziţia structurii metalice e 
suficient să se treacă cu un magnet pe suprafaţa 
plafonului fals, diblurile trebuind să fie poziţionate 
la o distanţă minimă de 400 mm unul de altul

Greutăţi mari (peste 10 kg)
 În cazul greutăţilor mari e necesară legarea directă 
pe structura portantă a clădirii (tavan, grinzi, etc.) 
cu traversarea plafonului fals de către elementul 
de suspensie

PLAFOANE 
ACUSTICE ŞI DECORATIVE
 Perforaţiile conferă plafoanelor acustice un rol 
estetic și de îmbunătăţire a confortului acustic

 Plăcile pot fi folosite şi vertical, dar numai în zone 
puţin expuse deteriorării 

 Pozarea, prin înşurubare pe schelet metalic 
este întocmai ca la celelalte plăci din sistemul 

ROSTURI DE DILATAŢIE
 În prezenţa rosturilor structurale ale clădirii, când 
plafonul fals s-ar afla fixat pe suporturi diverse, 
cu importante mişcări reciproce sau pe suporturi 
evident elastice care pot avea săgeţi importante, 
este oportun să se realizeze rosturi de dilatare

 Rosturile trebuie realizate şi pentru suprafeţe mari 
ale plafonului fals, întrerupând planul orizontal 
aproximativ la fiecare 15 m

Se va ţine cont de prevederile specifice proiectării 
tavanelor suspendate la acţiunea seismică (pag. 66)

până la 3 kg până la 10 kg
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TRATAMENTUL ÎMBINĂRILOR
Îmbinări cu bandă de hârtie

 Aplicarea se face manual cu fierul de glet de 30 cm şi 
şpaclu de 15 cm

 La aplicare se va acorda o atenţie deosebită 
temperaturilor  ridicate şi spaţiilor ventilate puternic

 Aplicarea se face parcurgând următoarele etape:
 Se aplică prima mână de material astfel încât pasta să 

fie presată foarte bine în rostul îmbinării
 Se trasează cu şpaclul pe linia îmbinării dintre plăci, 

pentru ca pasta să pătrundă în interiorul îmbinării şi 
să elimine golurile de aer. Se evită astfel, “tragerea” 
pastei în rost, după  întărire şi uscare 

 Se aplică banda umezită în prealabil prin presare cu 
şpaclul, se vor elimina golurile de aer şi surplusul de 
pastă de pe îmbinarea dintre plăci

 După uscare se va aplica a doua mână de material, 
acoperind banda şi diferenţele de planeitate

 Se îndepărtează eventualele surplusuri de material
 După uscarea celui de al doilea strat, se va aplica 

stratul de finisare
 Pentru realizarea unor finisaje de excepţie, ca ultim 

strat, se recomandă utilizarea pastei gata preparată 
Readymix

Chituirea şuruburilor

 Aplicaţi două sau trei straturi de acoperire a capetelor 
şuruburilor lăsând să se usuce ipsosul după fiecare strat

Tratamentul colţurilor exterioare 

 Această operaţiune se efectuează fie cu bandă armată 
cu Al, fie cu profile metalice de protecţie a colţurilor

Utilizarea benzii armate cu Al:

 Aplicaţi un strat de ipsos de îmbinări pe fiecare latură a 
unghiului

 Îndoiţi marginea benzii după axul evidenţiat, fixând-o 
pe colţ astfel încât cele două lame interne de Al vor fi 
lipite de placă

 Îndepărtaţi surplusul de material
 Lăsaţi să se usuce
 Acoperiţi cu ipsos  cele două laturi ale colţului
 Aplicaţi un strat de ipsos ca finisare superficială

Utilizarea profilului colţar metalic găurit:

 Aplicaţi un strat de ipsos de îmbinări pe fiecare latură a 
unghiului

 Fixaţi colţarul metalic
 Acoperiţi cele două laturi cu ipsos, îndepărtaţi surplusul 
şi lăsaţi să se usuce

 Îndepărtaţi eventualele resturi de ipsos şi aplicaţi un 
strat de ipsos de îmbinări pentru finisarea superficială

Tratamentul unghiurilor interioare

 Aplicaţi un strat de ipsos pe fiecare latură a unghiului 
format de plăci

 Îndoiţi banda micro-forată de-a lungul axului evidenţiat 
şi fixaţi-l cu şpaclul

 Finisaţi cu fierul de glet mai întâi pe o latură care se lasă 
să se usuce, apoi pe cealaltă

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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SUGESTII REALIZARE SCAFĂ PLAFON

Bridă reglabilă

Profil metalic
Profil NIDAmetal CD60

Racord NONIUS

Profil NIDAmetal CD60

Profil metalic

Racord NONIUS

Racord de îmbinare 
dublu

Şurub Autoperforant

Pastă de îmbinări  
NIDAprofesional

Şurub Autofiletant

Bridă reglabilă

Profil metalic

NIDAflex 6,5mm

Pastă de îmbinări 
NIDAprofesional Şurub Autofiletant

Profil 
NIDAmetal 

CD60

Profil metalic

Bridă reglabilă

Şurub Autoperforant Şurub Autoperforant

NIDAmetal UW

≤250

≤300

≤6
25

≤1
25

0
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Placări gips-carton 
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 Pentru ca inima clădirii să bată într-un ritm calm, trebuie să o protejăm, să o ferim de variaţiile de 
temperatură şi de zgomotele exterioare.

 Sistemele de placări  se adaptează celor mai variate situaţii, astfel încât să vă 
asigurăm maximum de confort.

 În gama de produse SINIAT veţi găsi toate soluţiile posibile care răspund atât cerinţelor de  
estetică-suprafeţe curbe, prevopsite şi decorative, cât şi cerinţelor tehnice - înălţimi mari, rezistenţă la 
impact, rezistenţă acustică, protecţie la incendiu.

Placări gips-carton 
Fixare mecanică - profile CD  118

• Detalii de montaj 120

Fixare mecanică - profile CW  122

• Detalii de montaj 124

Placări pe structură independentă  128

• Detalii de montaj 130

Fixare prin lipire - Tencuială uscată 134

Executare montaj 136
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Prevederi generale specifice proiectării componentelor 
nestructurale(CNS) la acţiunea seismică

*CNS proiectate pentru a rezista acţiunii seismice, vor fi prinse de elemente şi/sau subsisteme 
structurale, sau, după caz, de alte CNS, astfel încât eforturile de proiectare determinate cu încărcările 
stabilite conform 10.9.2(P100-1/2013), pentru cutremurul de proiectare, să fie transmise, în totalitate, 
elementelor structurale principale sau secundare ale clădirii.

*Legăturile vor avea suficientă rezistenţă şi rigiditate şi vor fi alcătuite astfel încât să asigure transferul 
direct al forţelor seismice şi gravitaţionale aferente de la CNS la elementele structurale principale sau 
secundare ale clădirii sau la o altă CNS, care, la rândul său, trebuie să fie legată direct (nemijlocit) de 
elementele structurale principale sau secundare ale clădirii.

*Legăturile CNS cu elementele structurii principale, sau cu alte CNS, pot fi realizate prin orice procedeu 
tehnic, verificat în practică, care asigură blocarea sau limitarea deplasărilor, în ambele sensuri, pe 
direcţiile tuturor gradelor de libertate ale CNS

Cod de proiectare seismică.
Partea I Prevederi de proiectare pentru clădiri.
Indicativ P100-1/2013
(capitolul 10.4.1. Legăturile CNS)
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Utilizări curente

pe structura 
metalică 

NIDAmetal 
tip CD60 

pe structura 
metalică 

NIDAmetal 
tip CW 

prin lipire

Lucrări noi şi renovări

Locuinţe

Birouri -

Spitale şi unităţi şcolare

Săli de spectacole sau de reuniuni, şcoli de muzică, studiouri 
de înregistrare

Lucrări în incinte cu umiditate cu plăci -

Avantaje specifice

pe structura 
metalică 

NIDAmetal 
tip CD60 

pe structura 
metalică 

NIDAmetal 
tip CW 

prin lipire

Adaptare perfectă la renovări şi amenajări interioare

Compatibilitate de produs şi tehnică cu pereţii şi plafoanele 

Corecturi de geometrie şi planeitate mult superioare celor 
permise de sistemele prin lipire (care permit doar 1-2 cm 
maxim de corectură a verticalităţii, la înălţimi obişnuite)

-

Execuţia pe pereţi existenţi, considerabil distruşi (compromişi) -

Crearea de spaţii între peretele existent şi placare utilizabile 
pentru trecerea instalaţiilor -

Glafuri, finisarea celulelor de uși și ferestre -

placare 
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FIXARE MECANICĂ - PROFILE CD

Agrement Tehnic
Rezistenţă la foc 

Izolare acustică
PND

Înălţime maximă
4,50 m

Greutate sistem
10-40 kg/m2

CARACTERISTICI TEHNICE GENERALE

1 Placă 

2 Profil  UD

3 Profil  CD

4 Bridă reglabilă

5 Fixare mecanică

6 Şurub autofiletant 212

7 Şurub autoperforant 421
8 Îmbinare cu bandă şi ipsos de îmbinări cu 

timp de lucru mediu 

9 Bandă de etanşare

10 Vată minerală

5 2 39

1045 1

67

146 7 1083

interax m
axim

 conform
 specifi

caţiilor 

5

5 2 39

1045 1

67

146 7 1083

interax m
axim

 conform
 specifi

caţiilor 

5

30 45 60 90 120
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CANTITĂŢI medii pe m2 de PLACARE cu Hmax= 4,00 m şi lungime de 5,00 m
Coeficientul de pierdere nu este inclus în tabelul de calcul. Acesta va fi stabilit de către constructor în funcţie de particularităţile lucrării.

PERFORMANŢE MECANICE
Alegerea unei placări de perete

* pentru înălţimi mai mari de 4,50 m contactaţi Departamentul de 
Asistenţă Tehnică Siniat.

Profile la 
interax de 60 cm

Numărul şi tipul de 
plăci

Distanţa max.  
între suporţi h(m)

CD 60/27

1 x 12,5 1,25

1 x 15 1,65

1 x 18 1,85

2 x 12,5 2,00

Produse UM

CANTITĂŢI

PLACARE SIMPLĂ

1

PLACARE DUBLĂ

1 21

=
60cm

=
40cm

=
60cm

=
40cm

Placă m2 1,00 1,00 2,00 2,00

Profil  (UD) ml 0,50 0,50 0,50 0,50

Profil  (CD) ml 2,00 2,80 2,00 2,80

Brida reglabilă buc 1,40 2,10 1,40 2,10

Fixare mecanică* buc 2,90 3,60 2,90 3,60

Şurub autofiletant 212x25(1) buc 12,00 8,00 6,00 8,00

Şurub autofiletant 212x45(2) buc - 16,00 12,00 16,00

Şurub autoperforant 421x13 buc 4,00 6,00 4,00 6,00

Banda de îmbinări** ml 2,00 2,00 2,00 2,00

Ipsos de îmbinări kg 0,15 0,15 0,30 0,30

Banda de etanșare ml 0,70 0,80 0,70 0,80

Vată minerală m2 1,00 1,00 1,00 1,00

Ipsos adeziv *** kg 0,10 0,10 0,10 0,10
(1) Primul strat de plăci - de la structura metalică 
(2) Al doilea strat de plăci - de la structura metalică

*Fixarea mecanică va fi aleasă de către proiectantul de specialitate al lucrării în funcţie de natura materialului suport (beton simplu, beton armat, 
şape, structuri metalice, lemn, etc), de forţele efective maxime calculate conform legislaţiei în vigoare, de capacităţile portante ale elementelor de 
fixare alese, precum şi de posibilităţile de montaj. În cadrul sistemelor rezistente la foc se vor utiliza doar tipuri de legături metalice;
**Pentru sisteme cu rezistenţă la foc și/sau la umiditate este obligatorie utilizarea benzii de împâslitură din fibră de sticlă;
***Pentru lipirea glafurilor pe zidării, pentru reparaţii şi umplerea rosturilor >3 mm.

NU UITAŢI:
• Ranforsarea suportului sanitar cu doi montanţi suplimentari pentru obiectele sanitare suspendate (dacă este necesar suportul 

pentru evacuarea apei);
• Utilizarea plăcilor cu absorbţie redusă de apă în incinte cu umiditate (vezi pag.144-147);
• Utilizarea profilelor NIDAmetal UA pentru uși și ferestre grele;
• Utilizarea benzii  sau a colţarului metalic pentru consolidarea colţurilor exterioare;
• După nevoi, îmbinările elastice între ghidaj şi structură;
• Realizarea rosturilor de dilatare și a îmbinărilor glisante;

a

h

a

a≤h
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DETALII DE MONTAJ

Îmbinare colţ

Secţiune în câmp; distanţa dintre 
bridele reglabile

Secţiune transversală

Îmbinare colţ; distanţa între bridele reglabile

Profil 
 protecţie colţ

Profil CD

Placă gips-carton 

Bandă de etanșare

Fixare mecanică

Șurub autofiletant

Șurub autoperforant

Bridă reglabilă

Șurub autofiletant

Șurub autoperforant

Profil (CD)

Bridă reglabilă
Placă gips-carton 

Bandă de etanșare

Fixare mecanică

Bandă de hârtie
Ipsos de îmbinări

Profil UD

Bandă de etanșare

Bridă reglabilă
Profil CD

Fixare mecanică

Șurub autofiletant

Placă gips-carton 

Bridă reglabilă
Profil (CD)
Șurub autofiletant
Șurub autoperforant
Placă gips-carton 

Bandă de etanșare

Fixare mecanică
Ipsos de îmbinări
Bandă de hârtie

≤ 600 mm

≤ 
6

0
0

 m
m

≤ 
12

50
 m

m

Decalajul plăcilor

minim
400 mm

* Rosturile orizontale ale plăcilor învecinate trebuie 
alternate cu cel puţin 400mm pentru a se evita 
formarea rosturilor încrucişate continue.
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DETALII DE MONTAJ

Îmbinare colţ

Secţiune în câmp; distanţa dintre 
bridele reglabile

Secţiune transversală

Îmbinare colţ; distanţa între bridele reglabile

Profil 
 protecţie colţ

Profil CD

Placă gips-carton 

Bandă de etanșare

Fixare mecanică

Șurub autofiletant

Șurub autoperforant

Bridă reglabilă

Șurub autofiletant
Profil (CD)

Bridă reglabilă
Placă gips-carton 

Bandă de etanșare

Fixare mecanică

Șurub autoperforant

Bandă de hârtie
Ipsos de îmbinări

Profil UD

Bandă de etanșare

Bridă reglabilă
Profil CD

Fixare mecanică

Șurub autofiletant

Placă gips-carton 

Bridă reglabilă
Profil (CD)
Șurub autofiletant
Șurub autoperforant
Placă gips-carton 

Bandă de etanșare

Fixare mecanică
Ipsos de îmbinări
Bandă de hârtie

≤ 600 mm

≤ 
6

0
0

 m
m

≤ 
20

0
0

 m
m

Decalajul plăcilor

minim
400 mm

minim
200 mm

* Rosturile orizontale şi verticale se vor alterna 
pentru a evita suprapunerea acestora în 
cazul placărilor multiple
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FIXARE MECANICĂ - PROFILE CW

Agrement Tehnic
Rezistenţă la foc 

Izolare acustică
PND

Înălţime maximă
7,60 m

Greutate sistem
10-70 kg/m2

CARACTERISTICI TEHNICE GENERALE

30 45 60 90 120

interax m
axim

 conform
 specifi

caţiilor 

3 107 4

1 829 6

6710 3 85 1 4

interax m
axim

 conform
 specifi

caţiilor 

3 107 4

1 829 6

6710 3 85 1 4
1 Placă 

2 Profil  UW

3 Profil  CW

4 Vinclu metalic

5 Fixare mecanică

6 Şurub  autofiletant 212

7 Şurub  autoperforant 421
8 Îmbinare cu bandă şi ipsos de îmbinări cu 

timp de lucru mediu 

9 Bandă de etanşare

10 Vată minerală
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CANTITĂŢI medii pe m2 de PLACARE cu Hmax= 5,00 m şi lungime de 10,00 m
Coeficientul de pierdere nu este inclus în tabelul de calcul. Acesta va fi stabilit de către constructor în funcţie de particularităţile lucrării.

PERFORMANŢE MECANICE

Alegerea unei placări de perete

Profile la 
interax de 60 cm Numărul şi tipul de plăci Distanţa max.  

între suporţi h [m]

CW 50

1 x 2,10

2 x 2,10

3 x 2,40

4 x 2,50

CW 75

1 x 2,65

2 x 2,65

3 x 3,00

4 x 3,00

CW 100

1 x 3,00

2 x 3,00

3 x 3,10

4 x 3,50

* pentru înălţimi mai mari de 7,6m contactaţi Departamentul de 
Asistenţă Tehnică Siniat.

12 31 2 3 41 2 31 21

(1) Primul strat de plăci - de la structura metalică 
(2) Al doilea strat de plăci - de la structura metalică

(3) Al treilea strat de plăci - de la structura metalică
(4) Al patrulea strat de plăci - de la structura metalică

*Fixarea mecanică va fi aleasă de către proiectantul de specialitate al lucrării în funcţie de natura materialului suport (beton simplu, beton armat, 
şape, structuri metalice, lemn, etc), de forţele efective maxime calculate conform legislaţiei în vigoare, de capacităţile portante ale elementelor de 
fixare alese, precum şi de posibilităţile de montaj. În cadrul sistemelor rezistente la foc se vor utiliza doar tipuri de legături metalice;
**Pentru sisteme cu rezistenţă la foc și/sau la umiditate este obligatorie utilizarea benzii de împâslitură din fibră de sticlă;
***Pentru lipirea glafurilor pe zidării, pentru reparaţii şi umplerea rosturilor >3 mm.

NU UITAŢI:
• Ranforsarea suportului sanitar cu doi montanţi suplimentari pentru obiectele sanitare suspendate (dacă este necesar suportul pentru evacuarea apei);
• Utilizarea plăcilor cu absorbţie redusă de apă în incinte cu umiditate (vezi pag.144-147);
• Utilizarea profilelor NIDAmetal UA pentru uși și ferestre grele;
• Utilizarea benzii  sau a colţarului metalic pentru consolidarea colţurilor exterioare;
• După nevoi, îmbinările elastice între ghidaj şi structură;
• Realizarea rosturilor de dilatare și a îmbinărilor glisante;

a

h

a

a≤h

Produse UM

CANTITĂŢI

PLACARE SIMPLĂ PLACARE DUBLĂ PLACARE TRIPLĂ PLACARE CVADRUPLĂ

=
60cm

=
40cm

=
60cm

=
40cm

=
60cm

=
 40cm

=
60cm

=
40cm

Placă m2 1,00 1,00 2,00 2,00 3,00 3,00 4,00 4,00
Profil  (UW) ml 0,70 0,80 0,70 0,80 0,70 0,80 0,70 0,80
Profil  (CW) ml 2,00 2,80 2,00 2,80 2,00 2,80 2,00 2,80
Vinclu metalic buc 0,80 1,20 0.80 1,20 0,60 1,10 0,70 1,00
Fixare mecanică* buc 2,90 3,60 2,90 3,60 2,90 3,60 2,90 3,60
Şurub autofiletant 212x25(1) buc 12,00 8,00 6,00 8,00 6,00 8,00 6,00 8,00
Şurub autofiletant 212x45(2) buc - 16,00 12,00 16,00 6,00 8,00 6,00 8,00
Şurub autofiletant 212x55(3) buc  - - - - 12,00 16,00 6,00 8,00
Şurub autofiletant 212x70(4) buc - - - - - - 12,00 16,00
Şurub autoperforant 421x13 buc 6,00 9,00 6,00 9,00 6,00 9,00 6,00 9,00
Banda de îmbinări** ml 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
Ipsos de îmbinări kg 0,15 0,15 0,30 0,30 0,45 0,45 0,60 0,60
Bandă de etanșare ml 0,70 0,80 0,70 0,80 0,70 0,80 0,70 0,80
Vată minerală m2 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Ipsos adeziv *** kg 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
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interax conform specificaţiilorinterax conform specificaţiilor

minim
400 mm

* Rosturile orizontale ale plăcilor învecinate trebuie 
alternate cu cel puţin 400mm pentru a se evita 
formarea rosturilor încrucişate continue.

 Secţiune transversală

 Secţiune longitudinală
 Îmbinare cu perete masiv.

 Decalajul plăcilor

Ipsos de îmbinări 
NIDAprofesional
Bandă de etanșare
Profil NIDAmetal UW

Şuruburi autofiletant AF212

Şurub autoperforant AP421

Vinclu metalic

Fixare mecanică

Profil NIDAmetalCW

Placă gips-carton NIDA

Ipsos de îmbinări NIDAprofesional

Placă gips-carton NIDA

Şurub autofiletant AF 212

Profil NIDAmetalCW
Şurub autoperforant AP421
Vinclu metalic

Fixare mecanică

Fixare mecanică

Suport existent

DETALII DE MONTAJ PLACARE SIMPLĂ PE  PROFIL CW

In
te

ra
x 

co
nf

or
m

 s
pe

ci
fic

aţ
iil

or

Ipsos de îmbinări 
NIDAprofesional

Placă gips-carton NIDA
Profil NIDAmetal UW

Șurub autofiletant

Șurub autoperforant

Ipsos de îmbinări 
NIDAprofesional

Placă gips-carton NIDA

Profil NIDAmetal CW

Vinclu metalic

Șurub autoperforant
Placă gips-carton NIDA
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interax conform specificaţiilorinterax conform specificaţiilor

minim
400 mm

minim
200 mm

* Rosturile orizontale şi verticale se vor alterna 
pentru a evita suprapunerea acestora în 
cazul placărilor multiple

 Secţiune transversală

 Secţiune longitudinală
 Îmbinare cu perete masiv.

 Decalajul plăcilor

 Secţiune transversală

Ipsos de îmbinări 
NIDAprofesional
Bandă de etanșare
Profil NIDAmetal UW

Şuruburi autofiletant AF212

Şurub autoperforant AP421

Vinclu metalic

Fixare mecanică

Profil NIDAmetalCW

Placă gips-carton NIDA

Ipsos de îmbinări NIDAprofesional

Placă gips-carton NIDA

Şurub autofiletant AF 212

Profil NIDAmetalCW

Şurub autoperforant AP421
Vinclu metalic

Fixare mecanică

Fixare mecanică

Suport existent

DETALII DE MONTAJ PLACARE DUBLĂ PE PROFIL CW

In
te

ra
x 

co
nf

or
m

 s
pe

ci
fic

aţ
iil

or
Ipsos de îmbinări 
NIDAprofesional

Șurub autofiletant

Șurub autoperforant

Placă gips-carton NIDA

Ipsos de îmbinări 
NIDAprofesional

Placă gips-carton NIDA

Profil NIDAmetal CW

Vinclu metalic

Șurub autoperforant
Placă gips-carton NIDA
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interax conform specificaţiilor

* Rosturile orizontale şi verticale se vor alterna 
pentru a evita suprapunerea acestora în 
cazul placărilor multiple

minim
400 mm

minim
400 mm

minim
200 mm

 Secţiune transversală

 Secţiune longitudinală
 Îmbinare cu perete masiv

 Decalajul plăcilor

interax conform
 specificatiilor

Ipsos de îmbinări 
NIDAprofesional
Bandă de etanșare

Profil NIDAmetal UW

Şurub autofiletant AF212

Şurub autoperforant AP421

Vinclu metalic

Fixare mecanică

Profil NIDAmetalCW

Placă gips-carton NIDA

Ipsos de îmbinări NIDAprofesional

Placă gips-carton NIDA

Şurub autofiletant AF212
Profil NIDAmetalCW

Şurub autoperforant AP421
Vinclu metalic

Fixare mecanică

Fixare mecanică

Suport existent

DETALII DE MONTAJ PLACARE TRIPLĂ PE  PROFIL CW

Ipsos de îmbinări 
NIDAprofesional

Placă gips-carton NIDA
Profil NIDAmetal UW

Șurub autofiletant

Șurub autoperforant

Ipsos de îmbinări 
NIDAprofesional

Placă gips-carton NIDA

Profil NIDAmetal UW

Vinclu metalic

Șurub autoperforant
Placă gips-carton NIDA
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interax conform specificaţiilor
interax conform specificaţiilor

* Rosturile orizontale şi verticale se vor alterna 
pentru a evita suprapunerea acestora în 
cazul placărilor multiple

minim
400 mm

minim
400 mm

minim
200 mm

minim
400 mm

 Secţiune transversală

 Secţiune longitudinală
 Îmbinare cu perete masiv.

 Decalajul plăcilor

interax conform
 specificatiilor

Ipsos de îmbinări 
NIDAprofesional

Bandă de etanșare

Profil NIDAmetal UW

Şuruburi autofiletant AF212

Şurub autoperforant AP421

Vinclu metalic

Fixare mecanică

Profil NIDAmetalCW

Placă gips-carton NIDA

Ipsos de îmbinări NIDAprofesional

Placă gips-carton NIDA

Şurub autofiletant AF 212

Profil NIDAmetalCW
Şurub autoperforant AP421
Vinclu metalic

Fixare mecanică

Fixare mecanică

Suport existent

DETALII DE MONTAJ PLACARE CVADRUPLĂ PE PROFIL CW

Ipsos de îmbinări 
NIDAprofesional

Șurub autofiletant

Șurub autoperforant

Placă gips-carton NIDA

Ipsos de îmbinări 
NIDAprofesional

Placă gips-carton NIDA

Profil NIDAmetal CW

Vinclu metalic

Șurub autoperforant
Placă gips-carton NIDA
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1 Placă 

2 Profil  UW

3 Profil  CW

4 Fixare mecanică

5 Şurub autofiletant 212
6 Îmbinare cu bandă şi ipsos de îmbinări cu 

timp de lucru mediu 

7 Bandă de etanşare

8 Vată minerală

PLACĂRI PE STRUCTURĂ INDEPENDENTĂ

Agrement Tehnic
Rezistenţă la foc 

Izolare acustică
Rw≤ 37dB

Înălţime maximă
6,70m

Greutate sistem
20-60 kg/m2

CARACTERISTICI TEHNICE GENERALE

30 45 60 90 120

1 8 63

38

52 17 4

5

*Hmax=2,50m(EI30-EI120)
*Hmax=3,10m(EI90-EI120)

P
la

că
ri

 g
ip

s-
ca

rt
on

 



2015  |     |   SISTEME DE GIPS-CARTON   |   PAGINA 129

CANTITĂŢI medii pe m2 de PLACARE cu Hmax = 4,00 m şi lungime de 10,00 m
Coeficientul de pierdere nu este inclus în tabelul de calcul. Acesta va fi stabilit de către constructor în funcţie de particularităţile lucrării.

PERFORMANŢE MECANICE
Alegerea unei placări independente de peretele existent

Sistem

Tip profil
 

UW,CW
0,6 [mm]

Interax 
montant

[cm]

Înălţime maximă [m] Numărul şi 
grosimea 
plăcilor 

 

Indice de 
izolare acustică

Rw [dB]montant simplu montant dublat 

Fără vată 
minerală

20
[daN/m2]

20
[daN/m2]

P75 50 60 2,80 3,50 2 x 12,5 33
40 3,20 3,05 33

P100 75 60 3,75 3,70 2 x 12,5 33
40 4,30 5,40 33

P125 100 60 4,60 5,80 2 x 12,5 33
40 5,30 6,65 33

P87.5 50 60 2,90 3,60 3 x 12,5 37
40 3,30 4,10 37

P112.5 75 60 3,75 4,75 3 x 12,5 37
40 4,30 5,45 37

P137.5 100 60 4,60 5,85 3 x 12,5 37
40 5,30 6,70 37

  Vată minerală 50mm, densitate minimă 10,5kg/m3

1 2 1 2 3 1 2 1 2 3

Produse UM

CANTITĂŢI
MONTANT SIMPLU MONTANT DUBLAT

PLACARE DUBLĂ PLACARE TRIPLĂ PLACARE DUBLĂ PLACARE TRIPLĂ

=
60cm

=
40cm

=
60cm

=
40cm

=
60cm

=
40cm

=
60cm

=
40cm

Placa m2 2,00 2,00 3,00 3,00 2,00 2,00 3,00 3,00
Profil  (UW) ml 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Profil  (CW) ml 2,00 2,80 2,00 2,80 2,00 2,80 2,00 2,80
Fixare mecanică* buc 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
Şurub autofiletant 212x25(1) buc 6,00 8,00 6,00 8,00 6,00 8,00 6,00 8,00
Şurub autofiletant 212x45(2) buc 12,00 16,00 6,00 8,00 12,00 16,00 6,00 8,00
Şurub autofiletant 212x55(3) buc - - 12,00 16,00 - - 12,00 16,00
Şurub autoperforant 421x13 buc 1,00 2,00 1,00 2,00 4,00 6,00 4,00 6,00
Banda de îmbinări** ml 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
Ipsos de îmbinări kg 0,30 0,30 0,45 0,45 0,30 0,30 0,45 0,45
Banda de etanșare ml 0,70 0,80 0,70 0,80 0,70 0,80 0,70 0,80
Vată minerală m2 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Ipsos adeziv *** kg 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

 Înălţimile maxime recomandate ţin cont de o deformată maximă admisă cu valoarea de H/240;
 Valorile indicilor de izolare acustică sunt determinate pornind de la încercări de laborator şi prin extrapolare cu ajutorul unui 
program de calcul avansat.

 Se vor dispune rosturi verticale de dilatare:
- la intervale de 10m, în cazul în care lungimea placării depășește 15m;
- în dreptul rosturilor structurale ale clădirii.

 În cazul în care deformaţia elementelor structurale de la partea superioară a placării depăşeşte 15mm contactaţi Departamentul 
de Asistenţă Tehnică Siniat.

(1) Primul strat de plăci - de la structura metalică 
(2) Al doilea strat de plăci - de la structura metalică

(3) Al treilea strat de plăci - de la structura metalică

*Fixarea mecanică va fi aleasă de către proiectantul de specialitate al lucrării în funcţie de natura materialului suport (beton simplu, beton armat, 
şape, structuri metalice, lemn, etc), de forţele efective maxime calculate conform legislaţiei în vigoare, de capacităţile portante ale elementelor 
de fixare alese, precum şi de posibilităţile de montaj. În cadrul sistemelor rezistente la foc se vor utiliza doar tipuri de legături metalice;
**Pentru sisteme cu rezistenţă la foc și/sau la umiditate este obligatorie utilizarea benzii de împâslitură din fibră de sticlă;
***Pentru lipirea glafurilor pe zidării, pentru reparaţii şi umplerea rosturilor >3 mm.

NU UITAŢI:
• Ranforsarea suportului sanitar cu doi montanţi suplimentari pentru obiectele sanitare suspendate (dacă este necesar suportul pentru evacuarea apei);
• Utilizarea plăcilor cu absorbţie redusă de apă în incinte cu umiditate (vezi pag.144-147);
• Utilizarea profilelor NIDAmetal UA pentru uși și ferestre grele;
• Utilizarea benzii  sau a colţarului metalic pentru consolidarea colţurilor exterioare;
• După nevoi, îmbinările elastice între ghidaj şi structură;
• Realizarea rosturilor de dilatare și a îmbinărilor glisante.
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interax conform specificaţiilor

Ipsos de îmbinări 
NIDAprofesional

Bandă de etanșare

Profil NIDAmetal UW

Fixare mecanică

Şuruburi autofiletante 
AF212

Profil NIDAmetalCW

Placă gips-carton NIDA

interax conform specificaţiilor

* Rosturile orizontale şi verticale se vor alterna 
pentru a evita suprapunerea acestora în 
cazul placărilor multiple

minim
400 mm

minim
200 mm

 Secţiune transversală

 Secţiune longitudinală
 Îmbinare cu perete masiv

 Decalajul plăcilor

Suport existent

Fixare mecanică

Ipsos de îmbinări NIDAprofesional

Placă gips-carton NIDA

Şurub autofiletant AF 212

Profil NIDAmetalCW

Fixare mecanică

DETALII DE MONTAJ PLACARE DUBLĂ INDEPENDENTĂ PE PROFIL CW

Ipsos de îmbinări 
NIDAprofesional

Placă gips-carton NIDA
Profil NIDAmetal UW

Șurub autofiletant

Ipsos de îmbinări 
NIDAprofesional
Placă gips-carton NIDA

Profil NIDAmetal CW

Șurub autofiletant

Placă gips-carton NIDA
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interax conform specificaţiilor interax conform specificaţiilor

Ipsos de îmbinări 
NIDAprofesional

Bandă de etanșare
Profil NIDAmetal UW

Fixare mecanică

Şuruburi autofiletant 
AF212

Profil NIDAmetalCW

Placă gips-carton NIDA

Suport existent

Fixare mecanică

Ipsos de îmbinări NIDAprofesional
Fixare mecanică

Profil NIDAmetal UW
Placă gips-carton NIDA

Şurub autoperforant AP421 * Rosturile orizontale şi verticale se vor alterna 
pentru a evita suprapunerea acestora în 
cazul placărilor multiple

minim
400 mm

minim
400 mm

minim
200 mm

 Secţiune transversală

 Secţiune longitudinală
 Îmbinare cu perete masiv.

 Decalajul plăcilor

DETALII DE MONTAJ PLACARE TRIPLĂ INDEPENDENTĂ PE PROFIL CW

Ipsos de îmbinări 
NIDAprofesional

Șurub autofiletant

Fixare mecanică

Placă gips-carton NIDA

Ipsos de îmbinări 
NIDAprofesional

Placă gips-carton NIDA

Profil NIDAmetal CW

Șurub autofiletant

Placă gips-carton NIDA



PAGINA 132   |   SISTEME DE GIPS-CARTON   |      |   2015

EXECUTARE

SISTEME CU FIXARE MECANICĂ

REGULI DE MONTARE             

TRASAREA ŞI MONTAREA 
STRUCTURILOR METALICE

Trasaţi pe planşeu locurile de amplasare 
a ghidajelor (UD/UW), ţinând cont de 
grosimea plăcilor.

Tăiaţi montanţii (CD/CW) la o lungime 
mai mică cu 10 mm decât distanţa 
dintre planşeu şi plafon.

Aplicaţi banda de etanşare între ghidaj 
şi planşeu. 

Fixaţi ghidajele de planşeu:
• mecanic la 600 mm (şuruburi şi 

dibluri) + cuie
• împuşcare cu dibluri 
• ori prin lipire (pe suport neted şi 

curat) 

Trasaţi pe pardoseală şi plafon poziţia 
montanţilor (CD/CW) în interiorul 
ghidajelor:
• Interax 600 sau 400 mm

MONTAJUL 
BRIDELOR REGLABILE

Trasaţi pe peretele suport locurile de 
amplasare a bridelor reglabile (sau 
vinclu).
Fixaţi bridele reglabile de perete cu 
ajutorul diblurilor metalice.

Înălţimea maximă de fixare a bridelor 
reglabile nu trebuie să depăşească 
înălţimea încăperii.
Distanţa de la ultima bridă la plafon 
trebuie să fie de minim 50 mm.

 50 mm
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Aşezaţi montanţii în interiorul bridelor 
reglabile.
Înclinaţi uşor profilul montant la 
introducerea sa în ghidaj. Aduceţi pe 
poziţie braţele bridei reglabile.

După fixarea montanţilor cu bridele 
reglabile verificaţi planeitatea structurii  
metalice astfel realizate.

IZOLAŢIA TERMICĂ  
ŞI FONICĂ

Poziţionaţi eventual stratul izolator de vată 
de sticlă între peretele suport şi structura 
metalică înainte de a fixa plăcile.

Nu uitaţi să montaţi traseele de cabluri 
electrice sau eventualele instalaţii.

DECUPAREA PLĂCILOR  
DIN GIPS-CARTON 

Trasaţi cu ajutorul creionului şi riglei 
metalice partea ce urmează a fi decupată. 

Tăiaţi cartonul de pe faţa plăcii cu un cuţit 
retractabil ghidat de o riglă metalică. 

Rupeţi placa cu o lovitură scurtă. 

Tăiaţi cartonul pe cealaltă parte.

MONTAREA PLĂCILOR DIN 
GIPS-CARTON 

Puneţi pe poziţie plăcile din gips-carton:
• pe sensul de înălţime
• lipite de montanţi
• fixate de plafon
Gândiţi-vă, eventual, la următoarele 
aspecte:
• să decupaţi locurile de amplasare a 
dozelor electrice cu fierăstrăul pendular

Înşurubaţi plăcile cu şuruburi :
• distanţa dintre axe 300 mm maxim
• la cel puţin 10 mm de marginea plăcii

Înşurubaţi plăcile pornind de jos în sus.

maxim
300 mm

Distanţa între șuruburi

maxim 300 mm

recomandat 250 mm
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FIXARE PRIN LIPIRE - TENCUIALĂ USCATĂ

CARACTERISTICI TEHNICE GENERALE

300 ÷ 400 mm

1

31 2

1 32

300 ÷ 400 mm

1

31 2

1 32

1 Placă 

2 Ipsos adeziv 
3 Îmbinare cu bandă şi ipsos de îmbinări cu 

timp de lucru mediu 

Îmbinarea cu 
pardoseală finită

1 cm

Îmbinare/intersecţie
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CANTITĂŢI medii pe m2 de PLACARE

Stabilite pentru o placare de perete cu înălţimea de 2,5 m.
Coeficientul de pierdere nu este inclus în tabelul de calcul.
Acesta va fi stabilit de către constructor în funcţie de particularităţile lucrării.

PERFORMANŢE MECANICE

 NU UITAŢI:

• Banda sau colţarul de consolidare 
a colţurilor exterioare 

• Etanşarea la aer la baza peretelui

Alegerea unei placări de perete

PERFORMANŢE LA FOC

• Pentru orice cerinţă de 
protecţie la incendiu, adresaţi-vă 
Departamentului Tehnic

PRODUSE

CANTITĂŢI

Placă gips-carton 1,00 m2

Ipsos adeziv Vezi tabelul consum

Bandă pentru îmbinări 1,50 m

Ipsos de îmbinări 0,25 kg

Consum ipsos adeziv 

TIP SUPORT kg / m2

Beton brut 1,50 - 2,00

Zidărie 2,00 - 2,50

Tencuială denivelată 1÷ 2 cm 2,50  - 3,00

ÎNĂLŢIME 
MAXIMĂ

Planşeu / Plafon

RECOMANDARE

2,70 - 3 m Placare simplă pe ipsos adeziv  

3 - 4,5 m

Placare pe ipsos adeziv prin introducerea 
unei stinghii de lemn pe zidăria 

existentă, în corespondenţă cu marginile 
transversale ale plăcilor astfel încât să 

se poată înşuruba plăcile

> 4,5 m Placare pe structură metalică CW

Placă gips-carton 

Ipsos adeziv 

Ipsos de îmbinări 
 

Bandă îmbinări

Bandă îmbinări de colţ 
sau colţar metalic
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EXECUTARE

TRASAREA PLACĂRII
 Trasaţi pe planşeu locurile de 

amplasare a plăcilor ţinând cont de 
grosimea placării.

 În cazul suprafeţelor vechi trebuie 
să se verifice condiţiile de aderenţă 
îndepărtând tencuielile existente 
care „sună” , degresând şi spălând 
bine suprafeţele.

 Dacă suprafeţele sunt deja acoperite 
cu tencuială umedă, este necesar 
ca aceasta să fie curăţată pe toată 
suprafaţa sau cel puţin în zona 
punctelor de lipire.

PREPARAREA IPSOSULUI 
ADEZIV 

Puneţi apă într-un vas curat 
respectând dozajul indicat pe sacul de 
ipsos adeziv .

Presăraţi praful de ipsos adeziv în apă 
(vezi cantităţile indicate pe sac). 

Amestecaţi până ce obţineţi o pastă 
omogenă şi consistentă. 

Observaţii

 Amestecarea trebuie să se facă 
într-un recipient perfect curat, din 
plastic sau cauciuc, iar apa să fie 
curată şi să provină, de exemplu, de 
la reţeaua de apă potabilă.

 Temperatura apei şi a mediului 
înconjurător trebuie să fie mai mare 
de 50C 

 Pregătirea ipsosului adeziv 
 trebuie făcută după 

instrucţiunile de pe spatele sacului 
şi din fişa tehnică

SISTEME CU FIXARE PRIN LIPIRE

REGULI DE MONTARE             
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DECUPAREA PLĂCILOR  
DIN GIPS-CARTON 

Trasaţi cu ajutorul creionului şi riglei 
metalice partea ce urmează a fi decupată. 

Tăiaţi cartonul de pe faţa plăcii cu 
un cuţit retractabil ghidat de o riglă 
metalică. 

Rupeţi placa cu o lovitură scurtă. 

Tăiaţi cartonul pe cealaltă parte.

LIPIREA PLĂCILOR DIN 
GIPS-CARTON 

Pereţi noi
 Aplicaţi ipsosul adeziv în „puncte pe 
linii” pe plăci  sau direct pe pereţi   
(10 puncte cu diametrul  100 mm/m2).

 

Pereţi vechi
 Aplicaţi ipsosul adeziv pe perete după 
ce în prealabil aţi netezit şi amorsat 
peretele existent.

MONTAREA PLĂCILOR DIN 
GIPS-CARTON 

 Poziţionaţi 2 ştraifuri de placă din 
gips-carton de 10 mm grosime la baza 
peretelui şi aşezaţi placa vertical .

 Presaţi placa cu putere pe peretele 
suport până ce ajungeţi în dreptul 
marcajelor trasate anterior.

 Verificaţi planeitatea suprafeţelor 
obţinute, făcând retuşurile necesare .
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Sisteme speciale 
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 Esenţial pentru siguranţa și stabilitatea clădirilor, pe lângă pereţi, placări și plafoane se găsesc 
atât tubulaturile de desfumare, evacuare a gazelor fierbinţi și ventilaţie cât și placările pentru 
protecţia la foc a elementelor structurale care asigură stabilitatea clădirii.

Sisteme speciale
Sisteme rezistente la foc 140

Soluţii pentru incinte cu umiditate relativ intermitentă 144

Soluţii pentru incinte cu umiditate cu caracter permanent 145

Aplicaţii la exterior - sisteme constructive 148

Ghene de instalaţii 150
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SISTEME REZISTENTE LA FOC

NOŢIUNI INTRODUCTIVE

EI 15 20 30 45 60 90 120 180 240

  Rezistenţa la foc* 

“Aptitudine a unui produs de a păstra, pe o durată de timp determinată, stabilitatea la foc,  etanșeitatea la 
foc, izolarea termică impuse și/sau orice  altă funcţie impusă, specificate într-o încercare standardizată 
de rezistenţă la foc.”

Rezistenţa la foc se referă la comportamentul unui sistem şi ţine cont de toate componentele acestuia 
(plăci, profile, accesorii, montaj)

  Reacţie la foc*

“Comportare a unui material care, prin propria sa descompunere, alimentează un foc la care este expus, 
în condiţii specificate”.

Reacţia la foc se referă la comportamentul individual al unei plăci sau a unei componente a sistemului. 
În cazul plăcilor NIDA, clasa de reacţie la foc a acestora este A2-s1,d0 

  Clase de rezistenţă la foc
conform SR EN 13501-2+A1:2010**

  Rezistenţa la foc a sistemelor NIDA, după criteriile de etanşeitate şi izolare termică este cuprinsă 
între 30 şi 180 minute, în funcţie de alcătuire. 

  Modificarea configuraţiei sistemelor atrage îmbunătăţirea sau scăderea performanţelor de 
rezistenţă mecanică și stabilitate ale peretelui. Îmbunătăţirea performanţelor unui sistem (exemplu 
înălţime maximă, rigiditate) se poate realiza dacă se ţine cont de: 

  Micșorarea interaxului între profilele metalice;

  Dublarea structurii metalice utilizate;

  Utilizarea unor profile cu  lăţime și/sau grosime superioară din gama NIDAmetal;

  Placarea suplimentară cu placa din gips-carton.

De notat că primele 3 puncte pot duce în același timp la diminuarea performanţelor acustice ale 
sistemelor

  În continuare sunt prezentate sub forma tabelară sistemele rezistente la foc ce au fost testate 
în laboratoare autorizate și reprezintă, conform rapoartelor de încercare, configuraţiile minimale ale 
sistemelor rezistente la foc.

*ORDIN Nr. 1822/394 din 7 octombrie 2004, “REGULAMENT privind clasificarea și încadrarea 
produselor pentru construcţii pe baza performanţelor de comportare la foc”

**SR EN 13501-2+A1:2010, “Clasificare la foc a produselor şi elementelor de construcţie. Partea 2: 
Clasificare folosind rezultatele încercărilor de rezistenţă la foc, cu excepţia produselor utilizate în 
instalaţiile de ventilare.”
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PEREŢI REZISTENŢI LA FOC
PERFORMANŢE

Rezistenţă 
la foc
[EI]

Tip 
sistem 

Grosime 
sistem
[mm]

Tip profil
 

UW,CW
0,6 [mm]

Interax 
montant

[cm]

Număr plăci 
(Fata1+
Fata 2)
 

Grosime minimă 
placă
[mm]

Tip plăci Vată  
minerală

30 D75 75 CW50 600 1+1 12.5 Grupa 1 -

45 D75 75 CW50 600 1+1 12.5 Grupa 2 -

60 D80 80 CW50 600 1+1 15 Grupa 2 -

90 D80 80 CW50 600 1+1 15 Grupa 2 50mm Min 
30kg/mc

90 D100 100 CW50 600 2+2 12.5 Grupa 1 -

120 D100 100 CW50 600 2+2 12.5 Grupa 2 -

180 D125 125 CW50 600 3+3 12.5 Grupa 2 -

Tip plăci

Grupa 1 Grupa 2

AquaBoard
Prégyfeu
La Dura

AquaBoard

PLACĂRI REZISTENTE LA FOC
PERFORMANŢE

Rezistenţă 
la foc
[EI]

Tip sistem 
Grosime 
sistem
[mm]

Tip profil
 

UW,CW
0,6 [mm]

Interax 
montant

[cm]

Număr plăci Grosime 
minimă placă 

[mm]
Tip plăci

30 P75 75 CW50 600 2 12.5 Grupa 1
45 P75 75 CW50 600 2 12.5 Grupa 1
60 P80 80 CW50 600 2 15 Grupa 2
90 P90 90 CW50 600 3 2x12.5+1x15 Grupa 2
120 P105 105 CW50 600 4 2x12.5+2x15 Grupa 2
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PLAFOANE REZISTENTE LA FOC

PERFORMANŢE plafoane structură simplă

Bridă reglabilă sau racord de tip NONIUS

Racord de suspensie

Rezistenţă 
la foc
[EI]

Tip profil
structură

Clasa de 
încărcare 
[daN/m2]

Numărul, 
grosimea 

(mm) şi tipul 
plăcilor 

Tip racord 
îmbinare 
utilizat

Distanţa interax de 
fixare

Greutate 
totală 
plafon 

[daN/m2]

Principală Secundară
Dublu Racord de 

suspensie
R [cm]

Profil metalic
secundar

y [cm]

30

15

2x12,5 x 100 40 38

45 2x12,5 x 100 40 45

60 2x15 x 100 40 50

30

30

2x12,5 x 100 40 53

45 2x12,5 x 90 40 60

60 2x15 x 90 40 65

* Pot fi utilizare următoarele tipuri de racorduri:
- bridă reglabilă sau
- racord de suspendare tip NONIUS cu fixare laterală

NOTĂ
 Deformata admisă a plafonului s-a considerat D/240, unde D reprezintă distanţa între 2 prinderi succesive ale 
structurii metalice;

 Clasa de încărcare se referă la încărcările adiţionale greutăţii proprii a plafonului din gips-carton (ex.: instalaţii 
electrice, instalaţii de ventilare, corpuri ornamentale, etc.);

 15daN/mp, respectiv 30daN/mp, reprezintă încărcarea suplimentară maxim admisă cu distribuţie uniformă şi nu 
este valabilă pentru încărcări cu distribuţie concentrate;

 În spaţiile susceptibile de umiditate intermitentă relativă > 60% se recomandă diminuarea distanţelor dintre 
profilele metalice.

Rezistenţă 
la foc
[EI]

Tip profil
structură

Clasa de 
încărcare 
[daN/m2]

Numărul, 
grosimea [mm]
şi tipul plăcilor 

Tip racord 
îmbinare 
utilizat

Distanţa interax de fixare
Greutate 

totală 
plafon 

[daN/m2]

Dublu Racord*
R [cm]

Profil metalic
secundar

y [cm]

30

15

2x12,5 x 100 40 38

45 2x12,5 x 100 40 45
60 2x15 x 100 40 50

90 2x12,5+1x15 x 85 40 55

120 2x12,5+2x15 x 65 40 70

30

30

2x12,5 x 100 40 53

45 2x12,5 x 90 40 60
60 2x15 x 90 40 65

90 2x12,5+1x15 x 85 40 70

120 2x12,5+2x15 x 65 40 85

sau

PAGINA 142   |   SISTEME DE GIPS-CARTON   |   SINIAT   |   2015

S
is

te
m

e 
sp

ec
ia

le
 



PLAFOANE REZISTENTE LA FOC

PERFORMANŢE plafoane structură dublă

Bridă reglabilă sau racord de tip NONIUS

Racord de suspensie

Rezis-
tenţă 
la foc
[EI]

Tip profil
structură

Clasa de 
încărcare 
[daN/m2]

Numărul, 
grosimea [mm] şi 

tipul plăcilor 

Tip racord 
îmbinare 
utilizat

Distanţa interax de fixare
Greutate 

totală 
plafon 

[daN/m2]

Principală Secundară
Dublu Racord de 

suspensie
R [cm]

 Profil metalic
principal

x [cm]

Profil metalic
secundar

y [cm]

30

15

2x12,5 x 70 100 40 38

45 2x12,5 x 50 100 40 45

60 2x15 x 50 100 40 50

30

30

2x12,5 x 50 100 40 53

45 2x12,5 x 45 90 40 60

60 2x15 x 45 90 40 65

* Pot fi utilizare următoarele tipuri de racorduri:
- bridă reglabilă sau
- racord de suspendare tip NONIUS cu fixare laterală

NOTĂ
 Deformata admisă a plafonului s-a considerat D/240, unde D reprezintă distanţa între 2 prinderi succesive ale structurii metalice;
 Clasa de încărcare se referă la încărcările adiţionale greutăţii proprii a plafonului din gips-carton (ex.: instalaţii electrice, instalaţii de 
ventilare, corpuri ornamentale, etc.);

 15daN/mp ,respectiv 30daN/mp, reprezintă încărcarea suplimentară maxim admisă cu distribuţie uniformă şi nu este valabilă pentru 
încărcări cu distribuţie concentrate;

 În spaţiile susceptibile de umiditate intermitentă relativă > 60% se recomandă diminuarea distanţelor dintre profilele metalice.

Rezistenţă 
la foc
[EI]

Tip profil
structură

Clasa de 
încărcare 
[daN/m2]

Numărul, 
grosimea 

[mm] şi tipul 
plăcilor 

Tip racord 
îmbinare utilizat Distanţa interax de fixare

Greutate 
totală 
plafon 

[daN/m2]

Principală Secundară
Dublu Racord*

R [cm]
Profil metalic

principal
x [cm]

Profil metalic
secundar

y [cm]

30

15

2x12,5 x 75 100 40 38

45 2x12,5 x 65 100 40 45

60 2x15 x 65 100 40 50

90 2x12,5+1x15 x 65 85 40 55

120 2x12,5+2x15 x 65 65 40 70

30

30

2x12,5 x 65 100 40 53

45 2x12,5 x 60 90 40 60

60 2x15 x 60 90 40 65

90 2x12,5+1x15 x 60 85 40 70

120 2x12,5+2x15 x 60 65 40 85

sau
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INCINTE CU UMIDITATE 
RELATIVĂ INTERMITENTĂ

1. FIXAREA PLĂCILOR

 Realizaţi toţi pereţii și plafoanele cu 
plăci  (verde)

 În cazul aplicării de plăci ceramice, 
se recomandă placarea dublă a 
sistemului cu .

2. PROTECŢIA BAZEI PERETELUI:
aplicată pe planşeul brut

 Încorporaţi sub ghidaj o folie de 
polietilenă care să depăşească cu cel 
puţin 2 cm nivelul planşeului finisat A

 Aplicaţi un cordon de silicon  
între planşeul brut şi folia de 
polietilenă B

3. PROTECŢIA BAZEI PERETELUI:
aplicată pe pardoseală finită

 Aplicaţi un cordon de silicon între 
pardoseala finită şi ghidaj B

SOLUŢII PENTRU INCINTE CU UMIDITATE 
RELATIVĂ INTERMITENTĂ

 în incintele umede de folosinţă privată

Document de referinţă:
Certificatul CSTB 3567 din mai 2006 clasament 
al incintelor în funcţie de expunerea pereţilor la 
umezeală (Franţa)

TIP DE EDIFICIU Expunere ridicată (uz privat)

LOCUINŢE Baie cu duş sau cadă, pivniţă neîncălzită, garaj

EDIFICII PUBLICE
Baie cu duş individual sau cadă cu caracter privat 
(hotel, spital) 
Grup sanitar de birou de folosinţă privată

SECTOR TERŢIAR & INDUSTRIAL Grup sanitar de birou de folosinţă privată

Notă: Pentru încăperile EB (bucătării, WC, pivniţă încălzită, încăperi private cu punct de alimentare cu apă)
SINIAT vă recomandă folosirea numai a plăcilor  şi .

Perete

Placare dublă

Plăci NIDAhydro

Plăci 
ceramice
fixate 
prin lipire
pe 
parament

Unde montăm sistemele  ?

B

A

B
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SOLUŢII PENTRU INCINTE CU UMIDITATE 
CU CARACTER PERMANENT
AquaBoard în incintele umede de folosinţă colectivă

Document de referinţă:
Certificat CSTB 3567 din mai 2006 clasament 
al incintelor în funcţie de expunerea pereţilor la 
umezeală

TIP DE EDIFICIU Expunere ridicată/severă (uz colectiv) Expunere severă*

LOCUINŢĂ Baie cu jet de hidromasaj, sală piscină, piscină privată 
interioară, zonă cu risc de apariţie a mucegaiului - Alte bucătării colective

- Duşuri colective 
(stadion, săli de gimnastică)

- Grupuri sanitare accesibile 
publicului fără curăţare cu 
presiune folosind produse 
agresive

EDIFICII PUBLICE Baie cu duş sau cadă şi jet de hidromasaj cu caracter 
privat (hotel, spital) duş individual cu caracter colectiv 
(internat), grupuri sanitare accesibile publicului (şcoli, 
aeroporturi, hoteluri), bucătării colective fără caracter 
industrial, spălătorii colective (şcoli, hoteluri). Vestiar 
colectiv fără comunicare cu o incintă ventilată.

TERŢIARE & INDUSTRIALE Duş individual de folosinţă colectivă (uzine)

Unde montăm sistemele AquaBoard ?

AquaBoard

Profil  Clasa C5

AquaBoard 12,5 mm

Bandă de îmbinări  
(bandă specială din împâslitură din fibră de sticlă)

Adeziv pentru plăci ceramice rezistent la apă

Şuruburi  AF WAB 500

Plăci ceramice

Sistem hidroizolaţie de impermeabilizare 
aplicată înainte de adeziv

Pastă hidrofobă pentru îmbinare PregyWab 

Strat 2 membrană hidroizolaţie
Bandă de etanşare impermeabilă

Strat 1 membrană hidroizolaţie

Şurub autofiletant AF 212

Profil CW  
 clasa C5

Pasta hidrofobă 
pentru îmbinări

PREGYWAB

Placă AquaBoard
  
12,5 mm

400 mm

Denumire produs Cant / m2

Placa AquaBoard 12,5 mm 4,00 m2

Profil  ClasaC5 CW grosime 0,6 mm 3,00 ml

Profil  Clasa C5 UW grosime 0,6 mm 0,70 ml

Pasta hidrofobă pentru îmbinări PREGYWAB 0,80 kg

Bandă de îmbinări pentru rosturi 3,50 ml

Şurub autofiletant WAB500 212x25(1) 18,00 buc
Şurub autofiletant WAB500 212x45(2) 36,00 buc
Şurub autoperforant 421x9,5 1,00 buc
Diblu fixare ghidaj superior/inferior 1,50 buc
Bandă etanşare monoadezivă 1,00 ml

Consumuri medii / m2 de perete dublu placat 
pe fiecare parte cu plăci AquaBoard

(1) Primul strat de plăci - de la structura metalică 
(2) Al doilea strat de plăci - de la structura metalică
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2. TRATAMENTUL ÎMBINĂRILOR
Între plăci:
 Utilizaţi ipsosul de îmbinări Readymix 
AquaBoard şi bandă din fibră de sticlă 

 Pentru unghiuri şi la îmbinarea cu goluri de uşă 
umpleţi rostul de 5 mm cu mastic elastic superior A

3. IZOLAREA BAZEI PEREŢILOR ÎN ZONE CU EXPUNERE RIDICATĂ ŞI SEVERĂ

 Tăiaţi banda Aquastrip  la lungimea dorită. Folosind un trafalet, aplicaţi un strat generos 
de pastă de impermeabilizare C  pentru pereţi uscaţi în partea de jos a peretelui sau 
a placării, cu înălţimea de aproximativ 100 mm de la podea, şi un strat generos de izolant de podea, 
aproximativ 200 mm

 Aplicaţi banda Aquastrip  D  în 
pasta de impermeabilizare pentru pereţi uscaţi la 
îmbinarea plăcilor din gips cu pardoseala, pliind 
de-a lungul rostului aproximativ 50/50 mm pe 
perete şi pardoseală. Atunci când se întâlnesc 
două lungimi de bandă Aquastrip, asiguraţi-vă că 
acestea se suprapun pe cel puţin 50 mm. Lăsaţi 
la uscat aproximativ 3-4 ore şi apoi aplicaţi un alt 
strat generos de pastă de impermeabilizare E  
peste primul strat

Cu plafonul:
 Umpleţi rostul de 5 mm cu mastic elastic 
superior B

PROTECŢIA ZONELOR EXPUSE LA APĂ
Expunere ridicată/severă Expunere severă*

* Protecţia plăcilor AquaBoard se va face 
pe toată suprafaţa aplicând două stra-
turi de amorsă înainte de lipirea plăcilor 
ceramicePARAMENT

1. APLICAREA PLĂCILOR
Montaţi plăcile AquaBoard lăsând un rost de 5 mm la:

- îmbinarea cu plafonul
- unghiuri obtuze
- în dreptul golurilor de uşi / ferestre.

1 AquaBoard

1 

2 

1 AquaBoard +
1 1 AquaBoard

1 

2 

2 AquaBoard

2.00 m

B

A

B

10 cm
20 cm

D

E

C
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ANCORARE ŞI FIXARE > 10 kg

 Încorporaţi un suport sanitar pentru fixarea 
obiectelor sanitare (WC suspendat, lavoar şi bideu)

 Pentru mobila de bucătărie, radiatoare, ranforsaţi 
structura  cu un cuşac de lemn

4. FINISARE (instalaţii sanitare + placări ceramice)

Aplicaţi un mastic elastomer între:

 obiectele sanitare şi placa AquaBoard F
 obiectele sanitare şi îmbrăcămintea peretelui G
 plintă şi gresie H

5. TRECEREA CONDUCTELOR SANITARE

 Etanşaţi rosturile cu un mastic elastic rezistent la 
factori externi

ANCORARE ŞI FIXARE ≤ 3 kg

 Fixaţi tablourile, oglinzile, etajerele mici direct pe 
placă, utilizând şuruburile montate oblic sau dibluri 
speciale pentru gips-carton

ANCORARE ŞI FIXARE ≤ 10 kg

 Fixaţi dulapurile de toaletă, etajere, convectoare 
electrice utilizând dibluri metalice tip Molly

 Respectaţi un interval de 40 cm între două puncte de 
fixare

Notă:

Folosiţi exclusiv dibluri  pentru plăci din  
gips-carton şi nu depăşiţi sarcina maxim admisă de 
producător

ANCORAREA GREUTĂŢILOR

Atenţie

Sarcina maximă de 75 kg pe metru liniar în cazul unui obiect de mobilier cu grosimea de 40 cm

H

F
G
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APLICAŢII LA EXTERIOR -  
SISTEME CONSTRUCTIVE

Rezistenţă 
la apă

Rezistenţă la 
mucegaiuri şi 

fungi

Uşor de 
tăiat, fixat şi 

manevrat

Performanţă 
tehnică

Durabilitate

Se recomandă ca placa AquaBoard să fie instalată pe structura NIDAmetal Clasa C5, special tratată pentru 
rezistenţă la umiditate. Distanţa maximă între axele profilelor metalice trebuie să fie egală cu 600 mm. 
Pentru informaţii detaliate adresaţi-vă Departamentului de Asistenţă Tehnică Siniat, prin e-mail: 
office@siniat.com

Atenţie!
Pentru dimensionarea corectă a structurii metalice de susţinere apelaţi la serviciile unei firme de 
proiectare!

Pentru detalii suplimentare consultaţi broşura AquaBoard sau contactaţi Departamentul de Asistenţă 
tehnică SINIAT

1

2

36

5
7

8

12

11

4
9

10

14

13

15

1  Placă NIDA
2  Folie barieră vapori
3  Montanţi NIDAmetal Clasa C5
4  Profil NIDAmetal Clasa C5
5  Vată minerală bazaltică
6  Placă LaDura
7  Şuruburi Autofiletante 

WAB500 H
8  Montanţi NIDAmetal Clasa C5
9  Profil NIDAmetal UW, Zn 275 

(1mm grosime) 
10 Placă AquaBoard
11 Tratarea rosturilor cu 

masa de șpaclu şi bandă 
autoadezivă

12 Folie dispersie vapori
13 Masă de şpaclu
14 Plasă din fibră de sticlă 
15 Tencuială decorativă

Placă NIDA

Vată minerală

Folie barieră vapori

Montanţi NIDAmetal Clasa C5
Folie dispersie vapori

Placă LaDura

Placă AquaBoard

Masă de șpaclu şi tencuială 
decorativă

INTEXT

Recomandări straturi finisaj 
acoperire AquaBoard*:

 amorsa grund Baumit 
Uniprimer/Ceresit CT16, 

 masa de şpaclu Baumit 
Klebespachtel/Ceresit 
CT85

 tencuiala decorativă 
Baumit Granotop/Ceresit 
CT60
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APLICAŢII LA EXTERIOR
• Ca placare interioară pentru faţade exterioare
• Ca placă de exterior folosită împreună cu sistem 

termoizolant (termosistem)
• Pentru realizarea plafoanelor şi a pereţilor despărţitori 

dintre balcoane
• Pentru placarea intradosurilor de: acoperiş, balcon, 

scafe exterioare, streşini 
• Pentru proiecte care necesită fixarea sistemelor de 

compartimentare din gips-carton înainte de execuţia 
acoperişului sau a anvelopării clădirii 

• Ca înlocuitor al plăcilor OSB în realizarea pereţilor de 
exterior

FIXAREA MONTANTILOR:
În cazul folosirii acestor tipuri de sisteme exterioare este 
necesară o rigidizare aplicată fiecărui montant. Această 
rigidizare se realizează folosind vinclul metalic în partea de 
sus la îmbinarea cu plafonul şi în partea de jos la îmbinarea 
cu pardoseala. Vinclul metalic se fixează de montant 

folosind şuruburile  AP şi de elementele de 
construcţie folosind dibluri metalice  DN6. 
Montanţii trebuie să fie din categoria  UA (2 
mm) fixaţi la un interax de maxim 600 mm. 

FIXAREA PLĂCII AQUABOARD:
Fixarea plăcilor AquaBoard se realizează folosind şurburi 
speciale din gama  la distanţe de maxim 
300 mm.

FIXAREA TERMOSISTEMULUI:
Recomandăm fixarea termosistemului folosind adeziv 
compatibil cu placa AquaBoard.
Procedura de instalare a termosistemului este cea agreată 
de producătorul acesteia. Când toată suprafaţa plăcii 
AquaBoard este acoperită de termosistem se recomandă 
etanşarea îmbinărilor cu spumă pentru a evita orice 
apariţie de infiltraţii. Procedura de aplicare a straturilor 
finale de finisaj peste termosistem este cea agreată de 
producătorul acesteia.

1  Placă LaDura
2  Folie barieră vapori
3   Şuruburi Autofiletante 

NIDAsystem
4  Profil NIDAmetal 

Clasa C5 (1mm grosime)
5  Vată minerală
6  Profil NIDAmetal Clasa C5
7  Placă AquaBoard
8  Masă de şpaclu
9  Polistiren
10 Plasă din fibră de sticlă
11 Tencuială decorativă

11

22

33

44

55

66

77

88
991010

1111

INTEXT

Placă LaDura

Folie barieră vapori

Vată minerală

Montanţi NIDAmetal Clasa C5

Placă AquaBoard

Adeziv pentru polistiren

Polistiren

Masă de șpaclu şi tencuială 

decorativă
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GHENE INSTALAŢII

Agrement Tehnic
Rezistenţă la foc 

Izolare acustică
Rw ≤ 37dB

Înălţime maximă 
6,70 m

Greutate sistem
20-60 kg/m2

CARACTERISTICI TEHNICE GENERALE

1 Placă 
2 Profil  CW
3 Profil  UW
4 Fixare mecanică
5 Şurub autofiletant 212x25
6  Şurub autofiletant 212x45
7 Îmbinare cu bandă şi ipsos de îmbinări cu 

timp de lucru mediu 
8 Banda de etanşare
9 Ipsos adeziv 

30 45 60 90 120

*Hmax=2,50m(EI30-EI120)
*Hmax=3,10m(EI90-EI120)
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CANTITĂŢI medii pe m2 de PLACARE cu Hmax = 4,00 m şi lungime de 10,00 m
Coeficientul de pierdere nu este inclus în tabelul de calcul. Acesta va fi stabilit de către constructor în funcţie de particularităţile lucrării.

PERFORMANŢE MECANICE
Alegerea unei placări independente de peretele existent

Sistem

Tip profil
 

UW,CW
0,6 [mm]

Interax 
montant

[cm]

Înălţime maximă [m] Numărul şi 
grosimea 
plăcilor 

 

Indice de 
izolare acustică

Rw [dB]montant simplu montant dublat 

Fără vată 
minerală

20
[daN/m2]

20
[daN/m2]

P75 50 60 2,80 3,50 2 x 12,5 33
40 3,20 3,05 33

P100 75 60 3,75 3,70 2 x 12,5 33
40 4,30 5,40 33

P125 100 60 4,60 5,80 2 x 12,5 33
40 5,30 6,65 33

P87.5 50 60 2,90 3,60 3 x 12,5 37
40 3,30 4,10 37

P112.5 75 60 3,75 4,75 3 x 12,5 37
40 4,30 5,45 37

P137.5 100 60 4,60 5,85 3 x 12,5 37
40 5,30 6,70 37

1 2 1 2 31 2 1 2 3

Produse UM

CANTITĂŢI

MONTANT SIMPLU MONTANT DUBLAT

PLACARE DUBLĂ PLACARE TRIPLĂ PLACARE DUBLĂ PLACARE TRIPLĂ

=
60cm

=
40cm

=
60cm

=
40cm

=
60cm

=
40cm

=
60cm

=
40cm

Placa m2 2,00 2,00 3,00 3,00 2,00 2,00 3,00 3,00

Profil  (UW) ml 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

Profil  (CW) ml 2,00 2,80 2,00 2,80 3,60 5,20 3,60 5,20
Fixare mecanică* buc 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Şurub autofiletant 212x25(1) buc 6,00 8,00 6,00 8,00 6,00 8,00 6,00 8,00
Şurub autofiletant 212x45(2) buc 12,00 16,00 6,00 8,00 12,00 16,00 6,00 8,00
Şurub autofiletant 212x55(3) buc - - 12,00 16,00 - - 12,00 16,00
Şurub autoperforant 421x13 buc 1,00 2,00 1,00 2,00 4,00 6,00 4,00 6,00
Banda de îmbinări** ml 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
Ipsos de îmbinări kg 0,30 0,30 0,45 0,45 0,30 0,30 0,45 0,45
Banda de etanșare ml 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Vată minerală m2 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Ipsos adeziv *** kg 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

 Înălţimile maxime recomandate ţin cont de o deformată maximă admisă cu valoarea de H/240;
 Valorile indicilor de izolare acustică fac referire strict la sistemul de gips-carton si sunt cu titlu informativ, fiind determinaţi cu 
ajutorul unui program de calcul avansat.

 Se vor dispune rosturi verticale de dilatare:
- la intervale de 10m, în cazul în care lungimea placării depășește 15m;
- în dreptul rosturilor structurale ale clădirii.

 În cazul în care deformaţia elementelor structurale de la partea superioară a placării depăşeşte 15mm contactaţi Departamentul 
de Asistenţă Tehnică Siniat.

(1) Primul strat de plăci - de la structura metalică 
(2) Al doilea strat de plăci - de la structura metalică

(3) Al treilea strat de plăci - de la structura metalică

*Fixarea mecanică va fi aleasă de către proiectantul de specialitate al lucrării în funcţie de natura materialului suport (beton simplu, beton armat, 
şape, structuri metalice, lemn, etc), de forţele efective maxime calculate conform legislaţiei în vigoare, de capacităţile portante ale elementelor 
de fixare alese, precum şi de posibilităţile de montaj. În cadrul sistemelor rezistente la foc se vor utiliza doar tipuri de legături metalice;

**Pentru sisteme cu rezistenţă la foc și/sau la umiditate este obligatorie utilizarea benzii de împâslitură din fibră de sticlă;
***Pentru lipirea glafurilor pe zidării, pentru reparaţii şi umplerea rosturilor >3 mm.

NU UITAŢI:
• Ranforsarea suportului sanitar cu doi montanţi suplimentari pentru obiectele sanitare suspendate (dacă este necesar suportul pentru evacuarea apei);
• Utilizarea plăcilor cu absorbţie redusă de apă în incinte cu umiditate (vezi pag.144-147);
• Utilizarea profilelor NIDAmetal UA pentru uși și ferestre grele;
• Utilizarea benzii  sau a colţarului metalic pentru consolidarea colţurilor exterioare;
• După nevoi, îmbinările elastice între ghidaj şi structură;
• Realizarea rosturilor de dilatare și a îmbinărilor glisante.



PAGINA 152   |   SISTEME DE GIPS-CARTON   |      |   2015

Protecţie împotriva radiaţiilor
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Pregy RX 154

Protecţie împotriva razelor X - Pereţi 156

Protecţie împotriva razelor X - Plafoane 160

Protecţie împotriva razelor X - Placări 162

Protecţie împotriva radiaţiilor
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Pregy RX
PREGY-RX este o placă din gips-carton pe spatele căreia este laminată o placă din plumb cu o grosime 
variabilă cuprinsă între  0,5 mm şi 3 mm.

Grosime 12,5 mm

Lăţime 1200 mm

Lungime 1000 mm

Muchie BA (conică)

Greutate-valori medii* 14.5 kg/m2(grosime plumb 0,5 mm)
20.1 kg/m2(grosime plumb 1 mm)
31.5 kg/m2(grosime plumb 2 mm)
42.8 kg/m2(grosime plumb 3 mm)

Clasa de reacţie la foc B-s1,d0(B)

Rezistenţa la încovoiere pe 
direcţie longitudinală
Valoare minimă de proiectare
Valoare medie*

≥ 550 N
≥ 605 N

Rezistenţa la încovoiere pe 
direcţie transversală
Valoare minimă de proiectare
Valoare medie*

≥ 210 N
≥ 250 N

Știaţi că:
Cu o grosime de 1 mm a stratului de plumb a plăcilor Pregy RX obţinem același nivel de protecţie 
cu al pereţilor de beton armat de 130 mm grosime.

1 mm

Pb Perete din beton armat

130 mm

CARACTERISTICI TEHNICE GENERALE

*valoarea medie face referire la valorile măsurate în laboratorul propriu și are valoare 
informativă
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Echipamente
Grosimea recomandată a stratului de plumb pentru a asigura o protecţie 

adecvată împotriva:

Radiaţie utilă Radiaţie perturbatoare

Radiologie dentară 0,50 mm 0,50 mm

Mamografie 1,00 mm 0,50 mm

Clișee radiografice (150 kV) 2,00 mm 0,50 mm

Radiografie (110kV) 1,50 mm 1,50 mm

Radioterapie (100kV) 3,50 mm 1,50 mm

Radioterapie (200kV) 6,50 mm 4,00 mm

Radioterapie (300kV) 20,00 mm 13,00 mm

Valorile de referinţă corespunzătoare grosimii stratului de plumb în încăperi 
prevăzute cu protecţie suplimentară împotriva radiaţiilor:

Radiaţie utilă şi radiaţie 
perturbatoare

 În conformitate cu prevederile 
legale privind protecţia împotriva 
radiaţiilor, echipamentele 
concepute pentru aplicaţii 
medicale și tehnice (ce emit 
raze X și raze gamma) nu sunt 
recomandate a fi instalate în 
camerele în care nivelul de 
protecţie nu e satisfăcător.

 Nivelul de protecţie este diferit 
și se stabilește în funcţie de 
următoarele tipuri de radiaţii:

- radiaţie utilă emisă de un dispozitiv 
cu raze X și orientat într-o 
direcţie determinată de utilizarea 
aparatului.

- radiaţie perturbatoare, ce provine 
din direcţii diferite, datorită 
efectelor de dispersie diferite ale 
aparatului.

Considerente generale:
Înaintea instalării echipamentelor 
de radiaţii, se va asigura 
continuitatea protecţiei cu 
plumb. 

Aceste cerinţe se adresează 
următoarelor: 

 Zonele de construcţii plane

 Uşi, ferestre 

 Îmbinările dintre plăcile de 
gips-carton;

 Îmbinările dintre plăcile de 
gips-carton și tavan și/sau de 
perete;

 Goluri pentru cabluri, doze 
electrice, conducte, etc. 

În cazul degradării stratului de 
plumb (în timpul transportului, 
etc.), este necesară protecţia 
suplimentară a plăcii deteriorate 
cu  bandă de plumb RX.

*Toate proiectele trebuie să fie aprobate de către un birou de inginerie competent. Grosimea de plumb reprezintă o 
valoare de orientare generală şi poate varia de la un proiect la altul.
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interax montant

152 1176 910 38

1 Placă 
2 Placă Pregy RX
3 Bandă autoadezivă din plumb
4 Profil  (UW)
5 Profil  (CW/UA)
6 Şurub  autofiletant 212/ autoperforant 221
7 Ipsos Adeziv NIDA Boardfix
8 Îmbinare cu bandă şi ipsos de îmbinări cu 

timp de lucru mediu 
9 Fixare mecanică 
10 Vată minerală
11 Bandă etanşare monoadezivă 

Agrement Tehnic
Rezistenţă la foc 

Izolare acustică
Rw ≤ 59dB

Înălţime maximă
5,10 m

Greutate sistem
56,0-113,0 kg/m2

CARACTERISTICI TEHNICE GENERALE

30 45 60 90 120 180

PROTECŢIE ÎMPOTRIVA RAZELOR X

11 49

10 5 21

3 387 1

PEREŢI PRÉGY RX
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PERFORMANŢE

PROTECŢIE ÎMPOTRIVA RAZELOR X

CANTITĂŢI medii pe m2 de PERETE cu Hmax= 4,00 m și lungime de 5,00 m
Coeficientul de pierdere nu este inclus în tabelul de calcul. Acesta va fi stabilit de către constructor în funcţie de particularităţile lucrării.

PRODUSE UM

CANTITĂŢI
MONTANT SIMPLU

 = 
 60 cm

 = 
 40 cm

 = 
 30 cm

Pacă m2 3,00 3,00 3,00
Placă Pregy RX m2 1,00 1,00 1,00
Bandă autoadezivă din plumb m 2,20 2,50 2,70
Profil (UW) m 0,50 0,50 0,50
Profil (CW/UA) m 2,00 2,80 4,00
Şurub autofiletant 212x25(1) buc 15,00 18,00 30,00
Şurub autofiletant 212x45(2) buc 30,00 45,00 60,00
Şurub autoperforant 221x35(a) buc 15,00 18,00 30,00
Şurub autoperforant 221x45(b) buc 30,00 45,00 60,00
Şurub autoperforant 421x9,5 buc 3,50 4,50 7,00
Ipsos adeziv *** kg 1,20 1,20 1,20 
Ipsos de îmbinări kg 0,45 0,45 0,45
Bandă de îmbinări** m  3,50 3,50 3,50 
Fixare mecanică* buc 2,00 2,00 2,00
Vată minerală m2 1,00 1,00 1,00 
Agrafe vată minerală buc 1,00 1,00 1,00
Bandă etanșare monoadezivă m 0,80 0,80 0,80

  Înălţimile maxime recomandate ţin cont de o deformată maximă admisă cu valoarea de H/240;
  Valorile indicilor de izolare acustică sunt cu titlu informativ, fiind determinaţi cu ajutorul unui program de calcul avansat.
  Se vor dispune rosturi verticale de dilatare:
- la intervale de 10 m, în cazul în care lungimea peretelui depășește 15 m;
- în dreptul rosturilor structurale ale clădirii;

*Fixarea mecanică va fi aleasă de către proiectantul de specialitate al lucrării în funcţie de natura materialului suport (beton simplu, 
beton armat, şape, structuri metalice, lemn, etc), de forţele efective maxime calculate conform legislaţiei în vigoare, de capacităţile 
portante ale elementelor de fixare alese, precum şi de posibilităţile de montaj. În cadrul sistemelor rezistente la foc se vor utiliza doar 
tipuri de legături metalice;
**Pentru sisteme cu rezistenţă la foc este obligatorie utilizarea benzii de fibră sticlă (împâslitură);
***Pentru lipirea plăcilor de gips-carton NIDA pe placa Pregy RX, glafurilor pe zidării, pentru reparaţii şi umplerea rosturilor >3 mm.

NU UITAŢI
• Ranforsarea suportului sanitar cu doi montanţi suplimentari 

pentru obiectele sanitare suspendate (dacă este necesar 
suportul pentru evacuarea apei);

• Utilizarea plăcilor cu absorbţie redusă de apă în incinte cu 
umiditate (vezi pag.144-147);

• Utilizarea profilelor NIDAmetal UA pentru uși și ferestre grele;
• Utilizarea benzii sau a colţarului metalic pentru consolidarea 

colţurilor exterioare;
• După nevoi, îmbinările elastice între ghidaj şi structură;
• Realizarea rosturilor de dilatare și a îmbinărilor glisante.

Sistem

Tip profil
 

UW,CW
0,6 [mm]

Interax 
montant

[cm]

Înălţime maximă [m]
Numărul şi 

grosimea plăcilor 

Indice de izolare acustică
Rw [dB]

montant simplu

Fără izolaţie Cu izolaţie20
[daN/m2]

RX-D100/50 50
40 3,00

4 x 12,5 48 56
30 3,25

RX-D125/75 75
60 4,00

4 x 12,5 50 5840 4,50
30 4,50

RX-D150/100 100
40 4,50

4 x 12,5 52 59
30 5,00

(1) Primul strat de plăci - de la structura metalică
(2) Al doilea strat de plăci - de la structura metalică

(a) Primul strat de plăci - pentru fixare pe structură metalică tip UA (2mm)
(b) Al doilea strat de plăci - pentru fixare pe structură metalică tip UA (2mm)

  Vată minerală 50 mm, densitate minimă 10,5kg/m3

PEREŢI PRÉGY RX
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27 4 438 5 1 6 279 35 8 16

interax montant

9

3 5 6 92 278 1 15 96 78

interax montant

27 4 438 5 1 6 279 35 8 16

interax montant

9

3 5 6 92 278 1 15 96 78

interax montant

Detalii de montaj pereţi tip PRÉGY RX

Perete simplu placat Perete dublu placat

1. Placă Pregy RX

2. Bandă plumb RX

3. Îmbinare cu bandă şi ipsos de îmbinări cu 
timp de lucru mediu 

4. Profil  UW

5. Profil  CW/ UA

6. Şurub autofiletant 212/autoperforant 221

7. Fixare mecanică

8. Vată minerală

9. Bandă etanșare monoadezivă

Operaţii suplimentare privind montajul plăcilor Pregy RX:

• atașaţi banda de plumb pe profilele perimetrale 
NIDAmetal UW, astfel încât banda să fie în 
contact cu tavanul și podeaua adiacentă;

• atașaţi banda de plumb pe montanţii NIDAmetal 
CW/UA;

• protejaţi rosturile orizontale dintre plăci cu 
benzi de plumb;

• grosimea benzilor de plumb trebuie să 
corespundă grosimii plăcilor de plumb utilizate 
în cadrul sistemului de gips-carton;
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Detalii de montaj instalaţii sanitare

SECŢIUNEA A SECŢIUNEA B

1. Vată minerală
2. Banda plumb RX
3. Instalaţie sanitară
4. Doză electrică
5. Carcasă plumb RX 
6. Protecţie din bandă plumb RX
7. Şurub autofiletant 212
8. Placă Pregy RX

9. Bandă de etanşare 
10. Fixare mecanică
11.  Ipsos de îmbinări 

> 4b

b

2

1

8

7

4

5

11

6

3

2

10

9

11

Se impune protejarea suplimentară a golurilor de 
instalaţii ce străpung sistemul Pregy RX. Protecţia 
furnizată, în aceste cazuri, constă în:

• dispunerea unei foi de plumb în spatele golurilor, 
de grosime similară cu plumbul utilizat în cadrul 
sistemului, cu lungimea minimă a foii de plumb de 
4b (Secţiunea A); 

• realizarea unui capac în spatele golurilor (Secţiunea B).
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Agrement Tehnic
Rezistenţă la foc 

Izolare acustică
PND

Înălţime minimă 
plenum 150 m

Greutate sistem
50-85 kg/m2

CARACTERISTICI TEHNICE GENERALE

1 Placă Pregy RX
2 Bandă autoadezivă din plumb
3 Profil secundar  CD
4 Profil principal  CD
5 Profil  UD
6 Piesă NONIUS superior
7 Racord Nonius inferior
8 Clemă/ Agrafe Nonius
9 Racord de îmbinare dublu
10 Fixare mecanică 

max 

150 mm

x

max 
200 mm

y

R

543 129

5 6

max 150 mm

18 3 564 10 7

max 

150 mm

x

max 
200 mm

y

R

543 129

5 6

max 150 mm

18 3 564 10 7

PROTECŢIE ÎMPOTRIVA RAZELOR X
PLAFOANE PRÉGY RX

30 45 60 90 120
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PRODUSE UM

CANTITĂŢI

Placare Simplă
RX 0,5 mm

Placare Simplă
RX 1 mm

Placare Simplă             Placare Simplă

Placă Prégy Rx m2  1,00  1,00  1,00  1,00
Bandă autoadezivă din plumb* m 2,50 2,50 2,50 2,50

Profil  (UD) m  0,60  0,60  0,60  0,60

Profil  (CD) m 4,10 4,25 4,30 4,70
Racord de prelungire CD buc  0,80  0,90  0,90 1,00
Racord de îmbinare dublu buc  2,50  2,80 3,00  3,90
Piesă NONIUS superior buc  1,60  1,90  2,20 3,10
Racord NONIUS inferior buc  1,60  1,90  2,20 3,10
Agrafe Nonius (2buc./legătură) buc 3,20 3,80 4,40 6,20
Fixare mecanică* buc 2,80 3,10 3,50 4,30
Şurub autofiletant 212x35 buc 15,00 15,00 15,00 15,00
Şurub autoperforant 421x13 buc 8,00 9,00 10,00 14,00
Bandă de îmbinări** buc  2,00  2,00  2,00  2,00

Ipsos de îmbinări buc  0,15  0,15  0,15  0,15
Banda de etanşare kg  0,60  0,60  0,60  0,60
Vată minerală*** m  1,00  1,00  1,00  1,00

PERFORMANŢE

Tip 
sistem

Tip profil
structură

Numărul şi 
grosimea 

plăcilor Prégy RX 

Tip racord 
îmbinare 
utilizat

Distanţa interax de fixare
Greutate 

 totală 
plafon

[daN/m2]
Principală Secundară

Dublu Racord Nonius 
R [cm]

Profil metalic
principal

x [cm]

Profil metalic
secundar

y [cm]

1 1 x Prégy RX (0,5mm) x 90 100 40 55

2 1 x Prégy RX (1mm) x 85 90 40 60

3 1 x Prégy RX (2mm) x 75 85 40 75

4 1 x Prégy RX (3mm) x 65 65 40 85C
D

 6
0

 (
0

,6
 m

m
)

PROTECŢIE ÎMPOTRIVA RAZELOR X
PLAFOANE PRÉGY RX

RX 2 mm RX 3 mm

CANTITĂŢI medii pe m2 de PLAFON cu L = 10,00 m și l= 5,00 m
Coeficientul de pierdere nu este inclus în tabelul de calcul. Acesta va fi stabilit de către constructor în funcţie de particularităţile lucrării.

• Realizarea unei îmbinări glisante în dreptul rosturilor structurale ale clădirii;
• Verificarea în timpul montajului a planeităţii structurii metalice;
• Utilizarea plăcilor cu absorbţie redusă de apă în incinte cu umiditate (vezi pag.144-147);

NU UITAŢI:

 Se recomandă utilizarea profilelor , iar grosimea plăcilor utilizate să fie minim 12,5 mm
 Deformata admisă a plafonului s-a considerat D/240, unde D reprezintă distanţa între 2 prinderi succesive ale structurii metalice

*Fixarea mecanică va fi aleasă de către proiectantul de specialitate al lucrării în funcţie de natura materialului suport (beton simplu, beton armat, 
şape, structuri metalice, lemn, etc), de forţele efective maxime calculate conform legislaţiei în vigoare, de capacităţile portante ale elementelor de 
fixare alese, precum şi de posibilităţile de montaj. În cadrul sistemelor rezistente la foc se vor utiliza doar tipuri de legături metalice.
Recomandăm ca la alegerea fixărilor mecanice, sarcina susţinută de fixare să fie 1/3 din sarcina declarată de producătorul fixării
**Pentru sisteme cu rezistenţă la foc sau la umiditate este obligatorie utilizarea benzii din împâslitură de fibră de sticlă;
***Vata minerală se va dispune în cadrul plafonului doar din considerente acustice și va fi considerată ca greutate suplimentară adusă plafonului.
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Agrement Tehnic
Rezistenţă la foc 

Izolare acustică
PND

Înălţime maximă
4,50 m

Greutate sistem
25-65 kg/m2

CARACTERISTICI TEHNICE GENERALE

30 45 60 90 120 180

300 mm 300 mm

110 66 1239  25

52

1 73 3124 5

10

m
ax 120

0
 m

m

11

300 mm 300 mm

110 66 1239  25

52

1 73 3124 5

10

m
ax 120

0
 m

m

11

PROTECŢIE ÎMPOTRIVA RAZELOR X
PLACĂRI PRÉGY RX

1 Placă 
2 Placă Pregy RX
3 Bandă autoadezivă din plumb
4 Profil  (UD)
5 Profil  (CD)
6 Şurub autofiletant 212/autoperforant412
7 Ipsos adeziv NIDAboardfix
8 Îmbinare cu bandă şi ipsos de îmbinări cu timp 

de lucru mediu 
9 Fixare mecanică 
10 Bridă reglabilă
11 Bandă etanşare monoadezivă 
12 Vată minerală
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PROTECŢIE ÎMPOTRIVA RAZELOR X
PLACĂRI PRÉGY RX

CANTITĂŢI medii pe m2 de PLACARE cu Hmax= 4,00 m şi lungime de 5,00 m
Coeficientul de pierdere nu este inclus în tabelul de calcul. Acesta va fi stabilit de către constructor în funcţie de particularităţile lucrării.

PERFORMANŢE MECANICE
Alegerea unei placări de perete

* pentru înălţimi mai mari de 4,5 m contactaţi Departamentul de 
Asistenţă Tehnică Siniat.

Profile la 
interax de 60 cm Tipul de plăci RX Distanţa max.  

între suporţi h[m]

CD 60/27

1 x Prégy RX (0,5mm) 1,20

1 x Prégy RX (1mm) 1,00

1 x Prégy RX (2mm) 0,75

1 x Prégy RX (3mm) 0,50

Produse UM

CANTITĂŢI

PLACARE DUBLĂ

1 21

=
60cm

=
40cm

=
30cm

Placă m2 1,00 1,00 1,00

Placă Pregy RX m2 1,00 1,00 1,00

Bandă autoadezivă din plumb ml 2,20 2,50 2,70

Profil  (UD) ml 0,50 0,50 0,50

Profil  (CD) ml 2,00 2,80 4,00

Şurub autofiletant 212x35 buc 12,00 16,00 25,00

Şurub autoperforant 421x13 buc 3,20 4,60 7,00

Ipsos adeziv *** kg 0,80 0,80 0,80

Bandă de îmbinări** ml 2,00 2,00 2,00

Ipsos de îmbinări kg 0,30 0,30 0,30

Fixare mecanică* buc 2,50 3,20 5,00

Bridă Reglabilă buc 1,50 2,20 3,00

Bandă de etanşare ml 0,50 0,50 0,50

Vată minerală m2 1,00 1,00 1,00
*Fixarea mecanică va fi aleasă de către proiectantul de specialitate al lucrării în funcţie de natura materialului suport (beton simplu, 
beton armat, şape, structuri metalice, lemn, etc), de forţele efective maxime calculate conform legislaţiei în vigoare, de capacităţile 
portante ale elementelor de fixare alese, precum şi de posibilităţile de montaj. În cadrul sistemelor rezistente la foc se vor utiliza doar 
tipuri de legaturi din oţel
**Pentru sisteme cu rezistenţă la foc sau la umiditate este obligatorie utilizarea benzii din împâslitură de fibră de sticlă;
***Pentru lipirea glafurilor pe zidării, pentru reparaţii şi umplerea rosturilor >3 mm

NU UITAŢI:
• Ranforsarea suportului sanitar cu doi montanţi suplimentari pentru obiectele sanitare suspendate (dacă este necesar suportul 

pentru evacuarea apei);
• Utilizarea plăcilor cu absorbţie redusă de apă în incinte cu umiditate (vezi pag.144-147);
• Utilizarea profilelor NIDAmetal UA pentru uși și ferestre grele;
• Utilizarea benzii sau a colţarului metalic pentru consolidarea colţurilor exterioare;
• După nevoi, îmbinările elastice între ghidaj şi structură;
• Realizarea rosturilor de dilatare și a îmbinărilor glisante.
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Şcoala tehnică şi inovaţie SINIAT  __________________________________________166

Serviciul de Asistenţă Tehnică  ____________________________________________167

Asistenţă tehnică
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Noţiuni de bază
ŞCOALA TEHNICĂ ŞI INOVAŢIE SINIAT
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Echipa tehnică SINIAT, având o vastă experienţă în domeniul 
sistemelor de gips-carton vă stă la dispoziţie cu informaţii 
privind reglementările tehnice şi legislaţia în domeniu, 
recomandări privind utilizarea produselor și sistemelor 
de gips-carton, demonstraţii practice în șantiere, soluţii 
tehnice personalizate şi asistenţă tehnică în șantiere.

De asemenea, pentru Partenerii SINIAT organizăm 
următoarele cursuri de pregătire:

 cursuri destinate echipelor de vânzări ale Partenerilor
 demonstraţii practice privind utilizarea produselor 
Siniat în şantiere

 cursuri destinate montatorilor, Programul Şcoala 
TEHNICĂ & INOVAŢIE Siniat

Pentru detalii 
suplimentare, vă rugăm 

contactaţi echipa 
tehnică, sau, vă rugăm 
transmiteţi solicitările 

dumneavoastră la adresa 
de e-mail: 

office@siniat.com
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SERVICIUL DE ASISTENŢĂ TEHNICĂ

Oricând aveţi întrebări referitoare la montajul şi performanţele sistemelor de gips-carton, puteţi  solicita 
sprijinul specialiştilor SINIAT. Vă rugăm contactaţi echipa tehnică de mai jos:

Zona: Bucureşti, Ilfov, Prahova, Dobrogea
Damian DRĂGAN 0746 160 250
senior specifier damian.drăgan@siniat.com

Zona: Banat, Transilvania
Daniel OCOLIŞAN 0742 295 182
instructor tehnic daniel.ocolisan@siniat.com

Zona: Oltenia, Muntenia
Vasile ONICĂ 0751 303 884
instructor tehnic vasile.onica@siniat.com

Zona: Moldova
Mihai BARAN 0745 573 550
instructor tehnic mihai.baran@siniat.com

Zona: Naţional - Responsabil proiectanţi
Marius OLTEANU 0746 297 082
senior specifier marius.olteanu@siniat.com

Manager Tehnic & Marketing 
Bogdan TULBURE 0723 507 875
 bogdan.tulbure@siniat.com

MOLDOVATRANSILVANIA
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