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Prin produsele sale testate și certificate, EGGER 
oferă soluții constructive viabile proiectanților,  
arhitecților și producătorilor de case pe structură 
de lemn. Personalul dedicat din vânzări și suport 
tehnic sprijină clienții în proiectele acestora. Acest 
Catalog de Construcții oferă câteva soluții 
constructive conținând parțial produse EGGER. Ele 
îndeplinesc cerințele legale prevăzute de legislația 
germană din domeniul construcțiilor, precum și 
specificațiile tehnice privind protecția la foc, 
izolarea fonică și termoizolarea.

Introducere

Trierea și clasificarea structurilor pe baza 
exigențelor  tehnice esențiale ce trebuie îndeplinite 
are rolul de a simplifica proiectarea construcțiilor 
din lemn. Prezentul Catalog de Construcții se 
compune din sisteme de șape uscate, elemente 
structurale clasificate după rezistența la foc și 
detalii de execuție. În cazul șapelor uscate, se 
urmărește îmbunătățirea atenuării fonice la 
sunetele de impact. Elementele structurale 
clasificate după rezistența la foc se împart în 
pereți, planșee și acoperișuri, fiecare sistem 
furnizând și informații referitoare la nivelul de 
izolare fonică și termică. Schițele simplificate și 
detaliile de îmbinare din capitolul dedicat 
detaliilor de execuție au rolul de ușura procesul de 
proiectare detaliată de către proiectanți și 
constructori.

1
Construcții din lemn cu produse EGGER

Aceasta este o previzualizare a catalogului 
de construcții

Puteți găsi informații detaliate despre 
construcțiile pe structură de lemn, precum 
și despre proiectarea structurii portante, a 
izolației termice și fonice și împotriva 
incendiilor în versiunea completă a 
catalogului de construcții de pe portalul 
pentru clienți myEGGER. Este suficient să 
dați clic pe link sau pe codul QR furnizat și 
să vă conectați sau să vă înregistrați gratuit. 
În funcție de destinația de utilizare, 
catalogul de construcții poate fi vizualizat 
online sau descărcat în format PDF.

 

→ 

www.egger.com/
construction-catalogue-pdf

P R E V I Z U A L I Z A R E A  C A T A L O G U L U I
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Bazându-se continuu pe ultimele descoperiri din 
domeniile cercetării și execuției, precum și pe 
utilizarea de materiale noi, din ce în ce mai 
performante, construcțiile moderne pe structură de 
lemn au câștigat constant teren în ultimii 30 de 
ani. Încă de la început, acestea au corespuns 
standardelor de construcții eficiente energetic. Ele 
sunt comparabile sub toate aspectele cu sistemele 
de construcție tradiționale și corespund întru totul 
exigențelor legislației actuale din domeniul 
construcțiilor. În momentul de față, construcțiile pe 
structură de lemn încep să fie implementate din ce 
în ce mai mult atât pe segmentul clădirilor 
rezidențiale multietajate, cât și pe cel al 
construcțiilor publice sau comerciale. Construcțiile 
pe structură de lemn se pretează de asemeni 
foarte bine la renovări, supraînălțări sau extinderi, 
datorită greutății reduse și a timpului de execuție 
scăzut.

Marele avantaj al construcțiilor din lemn 
comparativ cu celelalte sisteme îl reprezintă 
optimizarea consumurilor de material și protejarea 
resurselor. Cheresteaua de rășinos, materialele 
termoizolante și plăcile de construcții pe bază de 
lemn sunt folosite la locul potrivit în alcătuirea 
diferitelor elemente de construcție, în așa fel încât 
acestea să-și valorifice la maximum performanțele 
intrinseci. Astfel, cadrele din montanți de lemn 
asigură preluarea incărcărilor verticale, panotajul 
cu plăci lemnoase contribuie la creșterea rigidității
structurii, iar materialul izolator pozat intre
montanți asigură o bună izolare termică, salvând in
același timp și spațiu interior.  

Construcțiile din lemn permeabile la vapori reduc 
semnificativ riscurile unei execuții incorecte și 
prelungesc perioada de viață a clădirilor.   

 Următoarele produse de construcție EGGER sunt recomandate la construcțiile din lemn: 
• EGGER OSB 3 conform cu EN 13986 și EN 300, având marcaj CE 
• EGGER OSB 4 TOP în baza autorizării generale în construcții Z-9.1.566, conform cu EN 13986  
 și EN 300, având marcaj CE 
• EGGER DHF în baza autorizării generale în construcții Z-9.1.454, conform cu EN 13986 și EN  
 622-5, având marcaj CE, și ca placă de astereală conform EN 14964 
• Cherestea pentru construcții EGGER, uscată tehnic și sortată, conformă cu EN 14081; lemn  
 solid pentru construcții; șipci, S10, DIN 4074-1, uscate tehnic și sortate după uscare

Construcții pe structură de lemn

1 Introducere

→ 
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O construcție pe structură de lemn este economică 
doar atunci când proiectarea și execuția acesteia 
se face în baza unei pre dimensionări optime a 
cadrelor componente. În mod uzual, montanții, 
grinzile și căpriorii unei construcții din lemn 
trebuie dispuși la o distanță interax de 625 sau 
833 mm. Această spațiere rezultă din dimensiunile 
uzuale ale plăcilor de panotaj, dar și ale multor 
produse de termoizolare. Funcție de tipul clădirii și 
de gradul de prefabricare dorit, execuția 
construcțiilor pe structură din lemn se bazează în 
principiu pe unul din următoarele trei sisteme 
constructive: 

A În cazul așa numitei asamblări tip platformă, mai 
întâi sunt montate cadrele de pereți, iar apoi pe 
aceștia sunt așezate elementele de planșeu 

B În cazul asamblării de tip balon, cadrele de pereți 
având o înălțime de două sau mai multe etaje sunt 
ridicate la verticală, după care planșeele sunt 
coborâte și fixate între aceștia. La sistemul de 
îmbinare de tip platformă, elemente de planșeu de 
mari dimensiuni pot fi prefabricate chiar pe șantier 
și fixate direct peste cadrele de pereți.  
 
 

La construcțiile pe structură de lemn, spațierea 
elementelor componente ale cadrelor joacă un rol 
decisiv în proiectarea de rezistență. Distanțele 
interax dintre montanții cadrelor de perete sau 
dintre grinzile și căpriorii planșeelor și 
acoperișurilor influențează:
• modul de fixare al materialului de panotaj
• modul de contravântuire al construcției la   
 sarcini orizontale
• modul de transmitere a încărcărilor verticale

Din considerente de izolare termică 
corespunzătoare, secțiunea uzuală a montanților 
ce compun cadrele pereților exteriori este de  
60 × 240 mm, suficientă și pentru preluarea sigură 
a sarcinilor verticale.

Preluarea sarcinilor foarte mari se poate face prin 
îndesirea montanților sau prin includerea de 
contravântuiri metalice în secțiunea pereților 
portanți ai construcției.

Pentru eficientizarea costurilor, se recomandă ca 
elementele portante să fie plasate la fiecare nivel 
exact deasupra celor de la nivelul inferior. Astfel, 
sarcinile orizontale și cele verticale sunt 
direcționate pe drumul cel mai scurt către fundația 
clădirii. Schemele mai complicate de transfer a 
încărcărilor la fundații implică în general un 
consum mai mare de material, precum și niște 
calcule de rezistență mai complicate.

Proiectare și montaj
Dacă se optează însă pentru un sistem de 
construcție în sistem balon, atunci posibilitățile de 
prefabricare a planșeelor sunt mult mai limitate, 
dat fiind că acestea pot fi fixate numai între acele 
cadre de pereți cu înălțimi echivalente câtorva 
etaje.

C Așa numitul sistem de asamblare în cadre semi-
balon a fost conceput ca o combinație a celorlalte 
două metode constructive. Cadrele pereților 
exteriori sunt îmbinate la nivelul cotei superioare a 
planșeului. Acest lucru permite realizarea unei 
etanșeizări perfecte la aer la îmbinarea planșeului 
cu peretele. Mai mult, înălțimea pereților poate fi 
redusă. În măsura în care elementele de pereți și 
planșee sunt integral prefabricate în atelier, timpul 
de execuție pe șantier se reduce semnificativ.

Proiectarea de rezistență

A B C

P R E V I Z U A L I Z A R E A  C A T A L O G U L U I
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Principiul de bază care trebuie respectat atunci 
când se lucrează cu lemn sau cu materiale 
lemnoase este acela de a proteja permanent 
construcția împotriva umidității și de a păstra 
lemnul uscat. Aceasta presupune o protecție 
exterioară permanentă la ploaie și zăpadă, dar și 
împotriva tranzitului de umiditate datorat 
proceselor de difuzie și convecție. Există multiple 
posibilități de protecție permanentă a 
construcțiilor pe structură din lemn împotriva 
intemperiilor. Fațadele ventilate sau 
termosistemele cu finisaje decorative pot fi folosite 
pentru a proteja structura împotriva precipitațiilor 
și stropirii.  De asemenea, este esențial ca 
acoperișul să iasă suficient în consolă la nivelul 
streșinilor, pentru o protecție adecvată la 
intemperii a întregii construcții.  

O anvelopă perfect etanșă la pierderile de aer, dar 
în același timp construită astfel încât să fie cât mai 
permeabilă posibil la vapori reprezintă condiții 
decisive pentru durabilitatea și lipsa problemelor 
de umiditate a construcțiilor din lemn. 

Un nivel adecvat al etanșeității la aer se poate 
obține cu ajutorul plăcilor OSB. Toate îmbinările 
dintre plăci sau cele cu elementele de construcție 
învecinate trebuie sigilate corespunzător cu benzi 
de etanșare. În cazul unor exigențe extrem de 
riguroase privind nivelul etanșeității la aer ce 
trebuie asigurat de către anvelopa construcției, 
precum în cazul construcțiilor pasive, se 
recomandă utilizarea plăcilor OSB 4 TOP, ce asigură 
o etanșeizare superioară demonstrată. Verificarea 
etanșeității la aer a construcției se face cu ajutorul 
testului de presiune ”blower door”, ce se 
recomandă a se efectua cât mai spre finalul 
perioadei de execuție. O bună etanșeitate la aer nu 
permite pătrunderea vaporilor de apă în interiorul 
elementelor de anvelopă (pereți exteriori și 
acoperiș). Aerul umed din încăpere poate conduce 
la acumularea de umiditate în interiorul structurii 
și a materialului de termoizolație.

În mod evident, o etanșeizare totală a structurii 
este imposibil de realizat. Construcțiile din lemn 
permeabile la vapori asigură eliminarea umidității 
din interiorul structurii și uscarea completă a 
acesteia, indiferent de calitatea execuției.

Lemnul și protecția la umiditate

1 Introducere

→ Etanșeitatea la aer
Prin etanșeizarea la aer a pereților 
exteriori și acoperișului, se elimină 
tranzitarea structurii de către vaporii de 
apă din aerul ambiant, ca efect al 
diferențelor de presiune dintre interior 
și exterior. Așa numita convecție a 
vaporilor conduce nu doar la pierderi de 
căldură, dar mai grav, contribuie și la 
acumularea de condens în interiorul 
elementelor de anvelopă.
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Izolarea termică
La construcțiile pe structură din lemn, cerințele 
structurale obligatorii sunt îndeplinite, individual, 
de către fiecare strat component în parte (fațadă, 
panotaj, structură de rezistență și termoizolație). 
Suplimentar față de cerințele la care trebuie să 
răspundă din punct de vedere structural sau al 
protecției la foc, fiecare strat îndeplinește și o 
anumită funcțiune de izolare termică. În mod 
particular, în cazul panotajelor, totul se reduce la 
alegerea și dispunerea corectă a straturilor 
componente, în conformitate cu caracteristicile lor 
structurale.

O bună izolare termică a unei construcții pe 
structură de lemn se poate obține chiar și în 
configurația ei de bază prin utilizarea lemnului în 
combinație cu o termoizolație pozată între 
montanți.

→ 

→ 

Îmbunătățirea performanței de izolare termică se 
poate face prin adăugarea de material termoizolant 
pe exteriorul sau la interiorul cadrelor portante. 
Spre exemplu, prin utilizarea unui termosistem 
exterior finisat, sau a unei cavități termoizolate 
pentru pozarea instalațiilor, la interior. Într-o astfel 
de alcătuire, construcția satisface chiar și cele mai 
înalte exigențe de eficiență energetică, cum ar fi 
standardul de omologare pentru construcții pasive. 
În acest Catalog de Construcții, indicatorul de 
referință folosit pentru evaluarea gradului de 
izolare termică al elementelor componente (pereți 
exteriori, acoperiș) este coeficientul de transfer 
termic U (valoarea U). 

Coeficientul de transfer termic (U) 
Valoarea coeficientului de transfer termic U este principalul indicator al gradului de izolare 
termică a unui element de anvelopă a unei construcții. Acesta se definește ca fiind cantitatea 
de căldură [W] ce se scurge pe parcursul unei ore printr-o suprafață de 1m2 de perete exterior 
sau acoperiș, atunci când între interior și exterior există o diferență de temperatură de 1K (grad 
Kelvin). Ca regulă generală, cu cât valoarea U este mai mică, cu atât elementul izolează mai 
bine din punct de vedere termic.

La construcțiile permeabile la vapori din ziua de 
azi, panotajul interior îndeplinește, suplimentar 
funcțiunii principale de rigidizare (contravântuire), 
și rolul de barieră de vapori, și în același timp de 
strat etanș la aer. Pentru cerințe superioare sau 
extrem de ridicate, toate aceste trei funcțiuni pot fi 
asigurate simultan prin folosirea plăcilor
OSB 4 TOP. O placă OSB este suficientă ca și 
barieră de vapori atunci când pentru panotajul 
exterior se folosesc materiale foarte permeabile, 
precum DHF. 

Difuzia vaporilor de apă, care în anotimpul rece 
tranzitează pereții și acoperișul de la interior către 
exterior, este diminuată suficient de mult de către 
OSB astfel încât aceștia să nu poată condensa la 
intradosul panotajului permeabil folosit la exterior. 

Panotarea exterioară cu materiale pe bază de 
lemn, care pot avea și rol structural 
(contravăntuitor), asigură construcției și 
etanșeitate la vânt. În acest scop, se recomandă 
folosirea plăcilor cu îmbinare nut și feder.

Etanșeitatea la vânt
Etanșeitatea la vânt se asigură întotdeauna pe fața exterioară a termoizolației. Ea are rolul de a 
împiedica pătrunderea aerului rece dinspre exterior, care afectează negativ performanța de 
izolare termică a construcției.

P R E V I Z U A L I Z A R E A  C A T A L O G U L U I
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În ciuda greutății reduse, construcțiile pe structură 
de lemn sunt în general bine izolate fonic, datorită 
structurii lor multistrat. Această alcătuire 
protejează ambientul interior de zgomotul aerian 
din exterior, și diminuează totodată transmiterea 
zgomotelor de impact.

În plus față de proprietățile fonoizolatoare ale 
elementelor structurale, o bună izolare fonică a 
întregii construcții rezultă din respectarea 
următoarelor principii de bază:
• evitarea transmiterii sunetelor prin intermediul  
 punților fonice
• reducerea transmiterii sunetelor prin   
 elementele de construcție învecinate
•  evitarea tuturor îmbinărilor neetanșate

În vederea reducerii transmiterii zgomotelor de 
impact prin planșee la construcțiile rezidențiale 
multietajate există mai multe soluții constructive, 
precum folosirea tavanelor false, îngreunarea 
planșeelor sau combinații ale acestora. Nivelul de 
izolare fonică a elementelor structurale este 
precizat în prezentul Catalog de Construcții sub 
forma coeficientului de atenuare fonică la sunet 
aerian R‘w,R și a nivelului standard de izolare la 
zgomot de impact L‘n,w. 

→ Atenuarea fonică la sunet aerian
Izolarea fonică la sunet aerian [Rw exprimată în dB] este o măsură a gradului de protecție oferit 
de un subansamblu de construcție împotriva zgomotului aerian. În cazul subansamblelor 
exterioare, zgomotul stradal este atenuat de către acestea până la un nivel la care ele nu mai 
sunt percepute de o manieră deranjantă la interior.

Izolarea fonică la zgomot de impact
Spre deosebire de atenuarea fonică la sunet aerian a unui subansamblu de construcție, descris 
cu ajutorul unei valori a izolării fonice, calitatea protecției fonice la zgomote de impact a unui 
planșeu se definește cu ajutorul valorii sunetului măsurat, așa numita valoare standard a 
zgomotului de impact [Ln,w exprimat în dB]. Aceasta descrie nivelul sunetului de impact măsurat 
în camera de sub planșeu atunci când sursa zgomotului se află deasupra acestuia.

Izolarea fonică

1 Introducere
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În proiectarea la foc a construcțiilor se ține cont de 
diferența dintre comportamentul la foc al 
materialelor (reacția la foc) și rezistența la foc a 
subansamblelor structurale. Lemnul și produsele 
pe bază de lemn sunt în general materiale 
combustibile. Însă aceasta nu înseamnă că ele nu 
pot fi folosite în construcția unor structuri cu un 
grad înalt de rezistență la foc. Atunci când este 
necesar, componentele din lemn pot fi combinate 
cu materiale incombustibile. Acest principiu se 
aplică și în cazul construcțiilor pe structură de 
lemn. Dacă rezistența la foc oferită de structura din 
lemn și materiale lemnoase ce o compun este 
insuficientă, atunci se poate adăuga suplimentar 
un panotaj din plăci de gips-carton rezistente la 
foc, care măresc această rezistență. De asemenea, 
încorporarea în interiorul structurii (între montanți, 
grinzi sau căpriori) a unor materiale 
termoizolatoare incombustibile este o altă măsură 
eficientă de prevenție împotriva incendiului și de 
transmitere a căldurii prin respectivul element. Ca 
regulă generală, dimensionarea la foc a 
subansamblelor alcătuite din lemn și materiale 
lemnoase trebuie să țină cont de rata de 
carbonizare (viteza de ardere) a produselor 
componente și de rezistența la foc ce trebuie 

îndeplinită de respectivul element, conform 
încadrării acestuia în normativul de proiectare la 
incendiu. 

Măsurile enumerate anterior fac posibilă realizarea 
unor construcții pe structură din lemn având 
rezistențe la foc de până la 90 de minute  
(REI 90, F90-B) sau chiar mai mult. Practic, nu 
există o limită în privința folosirii lemnului din 
punct de vedere al rezistenței la foc. 

Totuși, în unele țări precum Germania, există
anumite restricții cu privire la folosirea materialelor
combustibile în alcătuirea elementelor portante
sau de compartimentare pentru anumite categorii
de construcții (de exemplu, construcțiile de  
clasă 5, având o înălțime > 13 m; construcțiile 
speciale). Cu toate acestea, construcțiile din lemn 
sunt permise în multe state federale până la  
clasa 4 de construcții.

Alte state europene, precum Elveția și Austria, sunt
mai liberale în ceea ce privește utilizarea de
materiale combustibile, prin adoptarea sistemului
european de clasificare la foc pentru componente
(REI 30, etc).

Protecția la foc

P R E V I Z U A L I Z A R E A  C A T A L O G U L U I
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2 Sisteme de șape uscate
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Spațierea (rasterul de montaj)
Ca regulă generală, cadrele trebuie proiectate cu o distanță interax între elemente  
a = 625 mm. Totuși, când vorbim de reabilitarea construcțiilor vechi, aceasta poate varia, de 
multe ori chiar și în interiorul aceleiași camere. Ținând cont de faptul că îmbinările în câmp nu 
sunt admise, utilizarea plăcilor OSB cu nut și feder (cu lungimi l = 2,050 până la 2,500 mm) 
poate duce în acest caz la debitări (și, deci, pierderi) nedorite.

Pentru panotarea portantă a cadrelor se recomandă folosirea plăcilor OSB 4 TOP cu nut și 
feder pe 2 laturi de format mare
• 6,250 × 675 × 22 mm 
• 3,000 × 905 × 30 mm 

Acestea acoperă mai mult de 5 deschideri și debitările la nivelul grinzilor de capăt sunt cu 
mult diminuate. Implicit se reduce și timpul dintre montaj și debitare. În cazul folosirii plăcilor 
de grosime 22 mm, greutatea acestora e de aproximativ 50 kg, ceea ce înseamnă că pot fi 
manipulate și fără un echipament special de ridicare.

Sistemele de șape uscate cu plăci EGGER OSB 
prezintă numeroase avantaje: 

•  Sunt compatibile cu orice tip de suport, precum 
planșee masive din beton, dușumea învechită 
sau grinzi de lemn

•  Reprezintă un sistem de construcție uscat ce 
previne pătrunderea umidității de proces

• Ajută la îmbunătățirea izolației fonice și termice
• Crește cu 9 până la 25 dB gradul de antifonare  
 la zgomotul de impact

•  Pe șapele uscate se poate călca imediat, 
eliminându-se timpii de așteptare necesari 
uscării

•  Nu necesită scule speciale pentru prelucrare și 
montaj

• OSB-ul este un material de construcție ieftin și  
 prietenos cu mediul 

Sisteme de șape uscate2

→ 

P R E V I Z U A L I Z A R E A  C A T A L O G U L U I
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3 Clasificarea construcțiilor după rezistența la foc
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3 Clasificarea construcțiilor după rezistența la foc

3.1  Pereți
 3.1.1  Pereți portanți exteriori, cu rol de separație în caz de incendiu, fără gol de instalații
 3.1.1.1  Cu fațadă ventilată 
 3.1.1.2  Cu fațadă tencuită (Termosistem)
 3.1.1.3 Cu fațadă de zidărie
 3.1.2  Pereți portanți exteriori, cu rol de separație în caz de incendiu, cu gol de instalații
 3.1.2.1  Cu fațadă ventilată 
 3.1.2.2  Pentru construcții pasive
 3.1.3  Pereți portanți interiori, cu rol de separație în caz de incendiu
 3.1.3.1  Pereți de compartimentare simplu sau dublu placați
 3.1.3.2  Pereți de compartimentare cu montanți decalați 
 3.1.4  Pereți de calcan și pereți de compartimentare, cu rol de separație în caz de incendiu
 3.1.4.1  Pereți de calcan
 3.1.4.2  Pereți de compartimentare, cu rol separator la foc 
 3.1.5  Pereți portanți, fără rol de separație în caz de incendiu
 3.1.6  Pereți neportanți de compartimentare interiori
 3.1.6.1  Pereți neportanți de compartimentare interiori, cu EGGER Ergo Board
 3.1.6.2  Pereți neportanți de compartimentare interiori, fără cerințe de protecție la foc

3.2  Planșee
 3.2.1  Planșee pe grinzi de lemn placate la intrados
 3.2.1.1  Planșee pe grinzi de lemn, cu șapă uscată
 3.2.1.2  Planșee pe grinzi de lemn, cu șapă uscată și balastare
 3.2.1.3  Planșee pe grinzi de lemn, cu șapă uscată și asfalt turnat / șapă de ciment
 3.2.1.4  Planșee pe grinzi de lemn cu structură dublă (decuplată) 
 3.2.2  Planșee pe grinzi de lemn aparente
 3.2.2.1  Planșee pe grinzi de lemn aparente, cu șapă uscată
 3.2.2.2  Planșee pe grinzi de lemn aparente, cu șapă uscată și balastare

3.3  Acoperișuri
 3.3.1  Acoperișuri șarpantă cu izolație între căpriori 
 3.3.2  Acoperișuri șarpantă cu izolație peste căpriori 
 3.3.3  Acoperișuri terasă

 Clasificarea construcțiilor 
după rezistența la foc

3

P R E V I Z U A L I Z A R E A  C A T A L O G U L U I
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Următoarele recomandări se aplică tuturor configurațiilor de pereți cu materiale EGGER:

• Construcțiile trebuie realizate pe baza unei spațieri a = 625 mm a montanților de lemn. 
 Pentru distanțe interax ≤ 625 mm, valorile rezistențelor la foc se consideră ca atare, iar cele referitoare  
 la izolarea termică și fonică trebuie reverificate, după caz.

• La construcțiile clasificate conform EN 13501-2, s-au considerat:
 Placă de gips-carton normală     600 kg/m³
 Placă de gips-carton rezistentă la foc     800 kg/m³
 Placă de fibrogips  1,000 kg/m³

• Pentru situațiile în care valorile au rezultat din analiza structurală normală (fără a se lua în considerare  
 contribuția focului), efectuată pe baza noilor standarde de proiectare aplicabile materialelor de   
 construcții, sunt necesare testări suplimentare. Conform DIN 4102-4, se va considera:
 F30-B: Tensiunea existentă în elementele cadrelor de lemn  δD ≤ 2,5 N/mm² 
 F60-B: Tensiunea existentă în elementele cadrelor de lemn  δD ≤ 1,25 N/mm² 

• Elementele de pereți au o lățime  > 1,0 m.

• Pentru subansamblele clasificate pe baza comportamentului la foc în conformitate cu DIN 4102-4,   
 izolația trebuie să fie de vată minerală și, conform prevederilor standardului DIN EN 13162 referitor la  
 materialele de construcție de clasa A, trebuie să aibă un punct de înmuiere T > 1,000 °C și o densitate  
 de minim 30 kg/m³.

• Valorile coeficientului de transfer termic U al pereților exteriori s-au calculat fără a se ține cont de   
 aportul fațadei ventilate. Ele variază funcție de tipul și grosimea materialului izolator. 

• În locul fațadelor ventilate de la 3.1.1.1 și 3.1.2.1 se poate opta și pentru un termosistem exterior   
 certificat, acolo unde se dorește un spor de izolare. În această situație, ar trebui însă verificat dacă nu  
 cumva este necesară folosirea unei bariere de vapori mai performante.

3.1 Pereți 

3 Clasificarea construcțiilor după rezistența la foc



Potrivire perfectă – 
formatele de la 
pardoseală la tavan 
economisesc timp
și bani. 
 

19



20

3.1.1 Pereți portanți exteriori, cu rol de separație în caz de incendiu, fără gol de instalații

GCT = Grupa de conductivitate termică
A se ține cont de recomandările generale de la pagina 18 privind construcția pereților.

3.1.1.1 Cu fațadă ventilată

Alcătuirea peretelui
(de la interior către 
exterior)

Rezistența la foc, conform EN 13501-2

REI 30 REI 30 REI 30 REI 45 REI 45 REI 90

A
Placă de gips-carton 
rezistentă la foc sau 
placă de fibrogips

– – – – 12,5 mm 12,5 mm

B

Placă de gips-carton 
normală, fără contribuție 
în rezistența la foc

9,5 mm – 9,5 mm – – –

Placă de gips-carton 
rezistentă la foc – 12,5 mm – – – –

Placă de gips-carton
rezistentă la foc sau 
placă de fibrogips

– – – 12,5 mm 12,5 mm 12,5 mm

C EGGER OSB 15 mm 9 mm 15 mm 15 mm 15 mm 15 mm
D Barieră de vapori  sd – – 2,0 m – – –

E

Izolație din celuloză 
suflată Isocell 65 kg/m³ 160 mm 160 mm – – – –

Vată minerală 11 kg/m³  
Vată bazaltică 30 kg/m³ 
Izolație din celuloză  
50 kg/m³ sau  
Placă de izolație din fibră 
de lemn 45 kg/m³

– – 160 mm 160 mm 160 mm 160 mm

Vată bazaltică 30 kg/m³ – – – – – –
F Montanți 60 × 160 mm 60 × 160 mm 60 × 160 mm 60 × 160 mm 60 × 160 mm 60 × 160 mm

G
EGGER DHF 15 mm 15 mm – 15 mm 15 mm 15 mm
EGGER OSB – – 15 mm – – –

H Fațadă ventilată da da da da

șipci verticale 
50 × 30 mm / 

șipci orizontale 
20 × 40 mm

da 

Raport de încercare la foc

 Expunere la foc 
interior: 

Raport de 
testare

HF Austria 
A1972/2009/17 

 
Expunere la foc 

exterior: 
Raport de 

testare K-3649/ 
428/08-MPA BS

Expunere la foc 
interior: 

Raport de 
testare

HF Austria 
A1972/2009/21 

 
Expunere la foc 

exterior:  
Raport de 

testare K-3649/ 
428/08-MPA BS

Raport de 
testare

HF Austria 
A1972/2009/20 

Raport de 
testare

HF Austria 
A1972/2009/18

Expunere la foc 
exterior: 

Raport de 
testare

HF Austria 
A1972/2009/15

 Expunere la foc 
exterior: 

Raport de 
testare

HF Austria 
A1972/2009/14

Izolare fonică 
Coeficientul de 
atenuare fonică la 
zgomot aerian R‘w,R 
DIN 4109, Anexa 1,
Tabelul 37, Rândul 4

42 dB 42 dB 42 dB 42 dB 42 dB 42 dB

Protecția termică/la 
umiditate 
Coeficientul de transfer
termic U (W/m²K) 
EN ISO 6946

Termoizolație 
GCT 040 

160 / 200 / 240 
tmm

Termoizolație 
GCT 040 

160 / 200 / 240 
mm

Termoizolație 
GCT 040 

160 / 200 / 240 
mm

Termoizolație 
GCT 040 

160 / 200 / 240 
mm

Termoizolație 
GCT 040 

160 / 200 / 240 
mm

Termoizolație 
GCT 040 

160 / 200 / 240 
mm

0,26 / 0,22 / 0,18 
Cazul A –  

fără risc de 
condensare

0,26 / 0,22 / 0,18 
Cazul A –  

fără risc de 
condensare

0,26 / 0,22 / 0,18 
Cazul A –  

fără risc de 
condensare

0,26 / 0,22 / 0,18 
Cazul A –  

fără risc de 
condensare

0,26 / 0,22 / 0,18 
Cazul A –  

fără risc de 
condensare

0,26 / 0,22 / 0,18 
Cazul A –  

fără risc de 
condensare
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Alcătuirea peretelui 
(de la interior către 
exterior)

Rezistența la foc, conform DIN 4102-4

F30-B F30-B F30-B F30-B F30-B

A
Placă de gips-carton
rezistentă la foc sau 
placă de fibrogips 

– – – – –

B

Placă de gips-carton 
normală, fără contribuție 
în rezistența la foc

9,5 mm 9,5 mm 9,5 mm 9,5 mm –

Placă de gips-carton 
rezistentă la foc – – – – –

Placă de gips-carton
rezistentă la foc sau 
placă de fibrogips

– – – – 9,5 mm

C EGGER OSB 15 mm 15 mm 15 mm 15 mm 10 mm
D Barieră de vapori  sd – – 2,0 m –

E

Izolație din celuloză 
suflată Isocell 65 kg/m³ – 160 mm – 160 mm –

Vată minerală 11 kg/m³  
Vată bazaltică 30 kg/m³ 
Izolație din celuloză  
50 kg/m³ sau  
Placă de izolație din fibră 
de lemn 45 kg/m³

– – – – –

Vată bazaltică 30 kg/m³ 80 mm – 80 mm – 80 mm
F Montanți 40 × 80 mm 60 × 160 mm 40 × 80 mm 60 × 160 mm 40 × 80 mm

G
EGGER DHF 15 mm 15 mm – – 15 mm
EGGER OSB – – 15 mm 15 mm –

H Fațadă ventilată da da da da da

Raport de încercare la foc

DIN 4102 
Tabelul 51 
Rândul 1

abP 3144/4494-MPA 
BS

DIN 4102-4,  
Tabelul 51, 
Rândul 1

abP 3144/4494-MPA 
BS

DIN 4102 
Tabelul 52 
Rândul 17

Izolare fonică 
Coeficientul de  
atenuare fonică la  
zgomot aerian  R‘w,R 
DIN 4109, Anexa 1,  
Tabelul 37, Rândul 4

42 dB 42 dB 42 dB 42 dB 42 dB

Protecția termică/la 
umiditate 
Coeficientul de transfer 
termic U (W/m²K) 
EN ISO 6946

Termoizolație  
GCT 040 

160 / 200 / 240 mm

Termoizolație  
GCT 040 

160 / 200 / 240 mm

Termoizolație  
GCT 040 

160 / 200 / 240 mm

Termoizolație  
GCT 040 

160 / 200 / 240 mm

Termoizolație  
GCT 040 

160 / 200 / 240 mm

0,26 / 0,22 / 0,18 
Cazul A – fără risc 

de condensare

0,26 / 0,22 / 0,18 
Cazul A – fără risc 

de condensare

0,26 / 0,22 / 0,18 
Cazul A – fără risc 

de condensare

0,26 / 0,22 / 0,18 
Cazul A – fără risc 

de condensare

0,26 / 0,22 / 0,18 
Cazul A – fără risc 

de condensare

P R E V I Z U A L I Z A R E A  C A T A L O G U L U I
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Versiunea completă este disponibilă pe portalul pentru clienți myEGGER – este suficient să 
dați clic pe link sau pe codul QR furnizat și să vă conectați sau să vă înregistrați gratuit.

 
Avantajele myEGGER:
 • Imagini gratuite ale produselor și decorurilor 
 și imagini cu aplicațiile lor
• Descărcări gratuite ale datelor PIM
• Acces la magazinul online EGGER
• Citiți versiunea online a revistei noastre 
 pentru clienți, MORE
• Accesați platforma noastră gratuită de 
 e-learning și aflați tot ce doriți să știți despre 
 colecțiile, produsele și serviciile noastre

www.egger.com/construction-catalogue-pdf

Aplicația Catalog de construcții EGGER

Alături de versiunea PDF, catalogul de construcții EGGER este 
disponibil, de asemenea, ca aplicație cu detalii de execuție.

Avantajele dumneavoastră:
• Gratuită pentru iOS, Android și Windows
• Toate structurile în 3D
• Informații privind izolația fonică, termică și 
 împotriva incendiilor
• Configurațiile utilizate frecvent pot fi salvate ca 
 favorite
• Spațiu personal pentru a încărca studii de caz

Previzualizarea catalogului de construcții se termină aici.

Către Apple App Store
Către Google Play Store
Către Windows App Store

Aplicația Catalog de construcții  
EGGER este disponibilă în  
aceste magazine online:

Înregistrați- 
vă acum!

1

2

http://www.egger.com/construction-catalogue-pdf
http://www.egger.com/construction-catalogue-pdf
https://www.apple.com/de/ios/app-store/
https://play.google.com/store?hl=de
https://www.microsoft.com/de-de/store/top-free/apps/pc



