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RADIAŢIILE UV

IZOLAREA 
TERMICĂ 

REZISTENT LA 
GER, VÂNT

PLĂCILE ONDULATE ETERNIT 

În filosofia firmei, CREATON pune un accent 
deosebit consilierile de specialitate. Adresati-va 
cu încredere specialiştilor noştri cu orice idee 
neobişnută sau cerere excepţională.

rezistent la coroziune greutate redusa ignifug eco-friendly

 RO

CREATON.Ţiglă creată să dea tonul.
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GENERAŢIA NOUĂ A UNUI MATERIAL DE CONSTRUCŢIE 

Cuprins

CREATON South-East Europe este renumit 
ca producător de placi ondulate. Ca membră 
a grupului belgian Etex, CREATON South-
East Europe asigura distributia acestor 
produse în Romania.

Eternit are o tradiţie de peste 100 de ani 
în fabricarea materialelor pentru acope-
rişuri, producand prin tehnologii moderne 
si ecologice plăci plane şi ondulate naturale 
din fibrociment. Placa ondulată, utilizata 
ca invelitoare, este usor de recunoscut in 
constructiile agricole si industriale. Utilizate 
la construcţiile moderne, atât pe acoperiş, 
cât şi pe faţadă, noua generaţie a plăcilor 
ondulate Eternit asigură un aspect estetic, 
rezistent, durabil şi stabil, indiferent de modul 
de utilizare. 

Printre atributele care recomanda uti-
lizarea placilor ondulate sunt: montajul 
facil,materiile prime ecologice, suprafata 
mare de acoperire, durata lunga de viata.
Materiile prime utilizate in procesul de fa-  
bricare al plăcilor ondulate Eternit asigură 
o rezistenţă sporita la coroziune, umezea-
la, inghet, dezghet. 

Gama de placi ondulate Eternit cuprinde 3 
dimensiuni ale ondulei , 9 lungimi şi 7 culori. 

PLĂCILE ONDULATE 

15 argumente pentru placa ondulată ETERNIT
Garanţie de 25+5 ani 

P6  

P8 

P5 Format scurt, P5 Format lung

Fatada functionala si estetica 

Gama variata de forme si culori 
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15 argumente pentru placa ondulată Eternit

GENERAŢIA NOUĂ A PLĂCILOR ONDULATE ETERNIT
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Placa ondulată este neinflamabilă (clasificarea din punct de vedere al combustibilităţii A2-s1 d0, 
nu se topeşte) iar în caz de incendiu nu degaja gaze nocive. Placa ondulată poate fi utilizată la 
cladiri cu risc mare de incendiu (de ex. la centrale energetice, fabrici cu pericol de explozie, etc.). 

Placile din fibrociment sunt rezistente la coroziune, iar sub aspect biologic la atacul daunatorilor si al 
ciupercilor.  

Fibrocimentul asigură un grad ridicat de protecţie clădirilor: este un material de constructii rezistent la 
ger, vânt, intemperiile vremii, radiaţiile UV şi joacă un rol important în izolarea termică şi protecţia clădirii. 
 
 
Produsele din fibrociment, posedă o mare capacitate de absorbţie a umezelii, pe care apoi o degajă 
treptat. Astfel contribuie la păstrarea nivelului constant al umezelii în interiorul clădirii, reducând în mod 
semnificativ condensul.
 

Printre proprietăţile plăcilor ondulate se numără şi izolarea fonică: datorită compoziţiei materialului, a 
grosimii plăcilor şi formei, o parte importantă a undelor sonore este respinsa. Această caracteristică 
joaca un rol important in diferitele domenii de aplicare, mai cu seamă în agricultură, în cazul construcţiilor 
destinate creşterii animalelor, pentru păstrarea linistii acestora. 

Produsele Eternit au in compozitie materii prime naturale, din acest motiv aparţin materialelor de 
construcţii ecologice. Elementele componente ale produselor CREATON nu sunt dăunătoare sănătăţii, 
nu conţin azbest, fiind neutre din punct de vedere biologic şi chimic. 
 

Placa ondulată reprezintă o soluţie perfectă pentru acoperirea sau placarea exterioară a clădirilor cu 
destinaţii speciale. 

Faţă de invelitorile metalice, produsele Eternit pentru acoperire şi placare, care au la bază materii 
prime din fibrociment nu se încarcă electrostatic, nu perturbă propagarea undelor radio, permiţând 
astfel utilizarea mijloacelor de comunicaţii mobile, respectiv a televizorului şi radioului. 

CREATON propune un sistem complet format din placa si accesorii. Utilizand un sistem complet se 
obtin atat beneficii economice cat si estetice. 

Diversitatea de forme si dimensiuni ofera solutii complete atat pentru renovari/reabilitari cat si pentru 
constructii noi.

Iluminatul natural constituie un factor important pentru asigurarea unui mediu de viata sanatos.Acesta 
poate fi asigurat cu usurinta folosind placa ondulata transparenta care permite trecerea luminii naturale 
in interior.

Gama coloristica a placilor ondulate se constituie din clasicul gri natur precum si din alte 6 culori 
disponibile. 

Placa ondulata poate fi montata incepand de la 7° inclinare acoperis, ajungand pana la 90°panta pentru 
fatade.

Masa redusă este un factor important nu numai din punctul de vedere al staticii, dar şi din 
punct de vedere al aplicarii. Placile ondulate Eternit, prin masa lor redusa si prin multiplele 
posibilitati de montaj ofera beneficii importante din punct de vedere financiar si estetic.  

Plăcile ondulate permit punere in opera rapidă şi simplă, nu necesită pregătire profesională temeinică, 
iar prelucrarea materialului nu necesită scule speciale. Formatul mare al placilor permite totodată o 
execuţie rapidă şi eficienta.

Dacă însumăm preţul produsului, substructura necesară, manopera şi durata de viata, putem constata, că 
raportul preţ/valoare este superior materialelor concurente. Este important de subliniat, că acoperişurile 
din fibrociment nu necesită întreţinere ulterioară.

Placa ondulată este veşnic verde printre 
materialele de construcţii. Chiar şi în zilele 
noastre o întâlnim la clădiri cu funcţii foarte 
variate.

Totodată plăcile ondulate moderne nu mai 
sunt identice cu cele montate cu decenii 
in urma. Placa ondulată modernă este 
confecţionată din ciment fibros, utilizând 
materiale naturale, cu ajutorul unor 
tehnologii de vârf, căreia stratul acoperitor 
extrem de rezistent asigură o durabilitate 
lungă, oferind totodată o soluţie inteligentă 
prin montarea ei rapidă şi simplă.

Care sunt caracteristicile materialelor de 
construcţii inteligente?

Materialele de construcţii inteligente se 
caracterizează prin elaborarea fină a detaliilor.
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Utilizarea plăcilor ondulate CREATON în scopuri agricole are o vechime de peste 100 de 
ani. Azi suntem conştienţi de avantajele oferite de acest produs economic si durabil. 

În cazul produselor CREATON garanţia nu este 
altceva decât expresia angajamentului pentru 
calitate. Produsele CREATON sunt certificate 
prin metode mai severe decat cele prevazute de 
standardele internationale in vigoare.

Marca CREATON reprezintă o calitate 
recunoscută pe piaţa internaţională a plăcilor 
plane şi ondulate, susţinută de garanţia de 25 de 
ani, acordată în scris. 

GARANŢIE CALITATIVĂ DE  
25 DE ANI

Pentru placile ondulate, CREATON South-East 
Europe acorda în scris o garantie de 5 ani în 
cazul modificărilor de culoare şi a exfolierii 
sprafetei placilor. 

5 ANI DE GARANŢIE 

Garanţie de 25+5 ani 



UN CLASIC ADEVĂRAT NOUL VAL
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P6 - Un clasic adevărat 

Valurile sinusoidale mai mici şi mai 
dese asigură un aspect modern 
construcţiei, iar gama de culori dispo-
nibila îi atribuie o înfăţişare specială 
din punct de vedere optic, P8 con-
stituind răspunsul la solicitările pieţei. 
Datorită formatului mare al placilor, 
respectiv al caracteristicilor speciale 
ale fibrocimentului, P8 constituie ma-
terialul potrivit pentru acoperişurile şi 
faţadele construcţiilor industriale. Un 
atu important pentru utilizarea acestor 
placi il reprezinta faptul ca materialul 
este neinflamabil,fiind rezistent la co-
roziunea generata de diferitele materi-
ale chimice.

Materia de bază aleasă 
cu atenţie a plăcii ondulate 
ne scuteşte de asemenea 
neplăceri, asigură păstrarea 
stării corespunzătoare a 
bunurilor depozitate.
Placa Eternit P6  corespunde 
chiar şi celor mai noi cerinţe de 
siguranţă: se confecţionează 
cu protecţie împotriva căderii 
în caz de rupere. Acest lucru 
înseamnă, că placa Eternit de 
acest tip este confecţionată 
cu o bandă de siguranţă 
longitudinală din polipropilenă.

Indiferent că ar fi vorba de construcţie nouă 
sau renovare, P6 este o soluţie ideală în 
toate împrejurările. Este excelent aplicabilă 
la renovarea cladirilor cu destinatie agro-
zootehnica sau industriala.În agricultură 
nu este suficientă construirea unei cladiri. 
Pentru exploatare economica cat mai 
eficienta, trebuie asigurate conditiile 
necesare pentru depozitarea cerealelor 
sau creşterea animalelor. Selectarea si 
prelucrarea cu atentie a materiei prime 
evita neplacerile produse de coroziune si 
de umezeala. Placa Eternit P6 corespunde 
chiar şi celor mai noi cerinţe de siguranţă: in 
structura ei este inserata in plan longitudinal 
o banda din polipropilena. Rolul acestei 
benzi este de a facilita pasirea in siguranta 
pe suprafata placii.

P8 - Noul val 

La asemenea construcţii, 
caracteristicile fibroci-
mentului au o importanţă 
deosebită, cum ar fi nein-
flamabilitatea, rezistenţa 
la sarcină, rezistenţa la 
coroziune şi la numeroa-
se materiale chimice.
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FORMATE DIFERITE, VALURI MARI - IDEI STRĂLUCITE

P5 format mic, valuri mari - idei strălucite

Placa P5 este varianta de format mic a 
plăcilor Eternit. Prin formatul ei, prin sim-
plitatea ondulelor sale adânci, acoperişul 
este frumos şi economic chiar în cazul 
unghiurilor de înclinare reduse. Datori-
tă formatului şi modului de conexiune, 
montarea este uşoară, iar gama bogată 
de culori reprezintă un instrument pentru 
soluţii estetice şi creative. Suprafata pro-
tejata obtinuta prin tehnologia de vopsire 
Eternit îndeplineşte toate cerinţele be-
neficiarilor. Placa ondulată P5 reprezintă 
soluţia ideală chiar şi într-un cadru urban 
pentru învelirea unor construcţii industriale 
sau cladiri cu destinatie de servicii (atelier 
de reparaţii auto, brutărie, dependinţe). 

Placa ondulată P5 reprezintă soluţia ideală 
chiar şi într-un cadru urban pentru înveli-
rea unor construcţii industriale sau de 
servicii (atelier de reparaţii auto, brutărie, 
dependinţe). Datorită formatului (2,5 buc/
m2) reprezintă soluţie sigură şi durabilă 
pentru acoperişuri de suprafaţă mare, 
cu unghi de înclinare redus. Din cauza 
materiei de bază ecologice, în Europa de 
Vest este preferată pentru învelirea ca-
selor de locuit sau de weekend, caselor 
din lemn, unde esteticul reprezintă o im-
portanţă deosebită, pe lângă avantajele 
oferite de fibrocimentul.

Datorită formatului (2,5 buc/m2) reprezintă o soluţie sigură şi durabilă pentru acoperişuri cu 
suprafete mari, cu unghi de înclinare redus. Din cauza materiei prime ecologice, este preferat 
pentru învelirea caselor de locuit sau de weekend, caselor din lemn, unde esteticul reprezintă o 
importanţă deosebită.
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Fatada functionala si estetica 

La prima vedere aplicarea plăcii 
ondulate pe faţadă poate fi 
considerată o soluţie arhitecturală 
neobişnuită.
 

Învelişul de placă ondulată 
asigură clădirii o înfăţişare nouă, 
unică şi creativă, dar totodată 
acordă faţadei şi o veselie şi joc 
rar întâlnit.

Învelişul de placă ondulată Eternit asigură concomitent avantajele 
faţadei aerisite şi posibilitatea desfăşurării creativităţii.
Valurile sinusoidale ale plăcii ondulate îmbogăţesc faţada cu o înfăţişare 
deosebită, adâncime şi aspect plin de viaţă.



gri natur roşu închis roşu cărămiziu vişiniu maro verde negru

P6

1250 P6 
înălţime ondula: 51 mm  distanţă intre ondule: 177 mm
lăţime utila de acoperire: 1050 mm suprafaţa plăcii: 1,371 m2

1600 P6
înălţime ondula: 51 mm  distanţă intre ondule: 177 mm
lăţime utila de acoperire: 1050 mm suprafaţa plăcii: 1,7552 m2

1830 P6
înălţime ondula: 51mm  distanţă intre ondule: 177 mm
lăţime utila de acoperire: 1050 mm suprafaţa plăcii: 2,001 m

2500 P6 
înălţime ondula: 51 mm  distanţă intre ondule: 177 mm
lăţime utila de acoperire: 1050 mm suprafaţa plăcii: 2,743 m2

P8

1250 P8
înălţime ondula: 40 mm  distanţă intre ondule: 150 mm
lăţime utila de acoperire: 1050 mm suprafaţa plăcii: 1,413 m2

1750 P8 
înălţime ondula: 40 mm  distanţă intre ondule: 150 mm
lăţime utila de acoperire: 1050 mm suprafaţa plăcii: 1,978 m2

2500 P8 
înălţime ondula: 40 mm  distanţă intre ondule: 150 mm
lăţime utila de acoperire: 1050 mm suprafaţa plăcii: 2,825 m2

P5 - Forma scurta 

585 P5
înălţime ondula: 51 mm  distanţă intre ondule: 177 mm
lăţime utila de acoperire: 873 mm suprafaţa plăcii: 0,5382 m2

875 P5
înălţime ondula: 51 mm  distanţă intre ondule: 177 mm
lăţime utila de acoperire: 873 mm suprafaţa plăcii: 0,805 m2

P5 - Forma lunga

1250 P5
înălţime ondula: 51 mm  distanţă intre ondule: 177 mm
lăţime utila de acoperire: 873 mm suprafaţa plăcii:1,15 m2

2500 P5 
înălţime ondula: 51 mm  distanţă intre ondule: 177 mm
lăţime utila de acoperire: 873 mm suprafaţa plăcii: 2,3 m2

Gama variata de forme si culori

Aspectul sau culoarea materialului învelitor al acoperişului poate fi important chiar şi 
în cazul unei construcţii agricole sau industriale. Indiferent că este vorba de acoperiş 
sau faţadă, placa ondulata Eternit ofera solutia corespunzatoare, chiar si in cazurile in 
care culoarea este o dilema.
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