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Înțelegerea caracteristicilor focului

FOCUL SE OPREȘTE LA ÎNDEPĂRTAREA UNUIA DINTRE 
ELEMENTELE TRIADEI

Oxigen

Combustibil

Energie termică

Nu toate materialele de izolare reacționează în același 
mod, atunci când sunt expuse la foc și căldură. 
Combustibilitatea unui material este determinată de  
rezultatele măsurate în urma unor serii de teste pentru 
„reacția la foc”, care cuprind aceste caracteristici cheie. 

Doar materialele izolante cu cea mai ridicată clasă 
de reacție la foc (Euroclasa A1 sau A2-s1,d0) pot fi 
considerate incombustibile și nu vor contribui sau vor 
avea o contribuție minimă la răspândirea focului. Pe de 
altă parte, materialele combustibile pot fi considerate 
drept o sursă potențială de răspândire a focului, 
deoarece acestea se pot aprinde și pot arde.

La nivel mondial, frecvența incendiilor la clădirile de mari 
dimensiuni a crescut de șapte ori în ultimii 30 de ani5 

5 “Flammability and Multi-Objective Performance of Building Façades: Towards Optimum Design,”, Matthew Bonner 
și Guillermo Rein, International Journal of High-Rise Buildings, decembrie 2018, Vol 7, nr. 4, 363-374 .

Combustibil
Combustibilul este un material inflamabil 

care declanșează procesul de ardere. 
Atunci când combustibilul este încălzit 

peste punctul său de inflamabilitate, 
intră în faza gazoasă și eliberează 

vapori care se pot aprinde în aer și pot 
susține combustia.

Oxigen
Oxigenul susține arderea datorită 

oxidării. Acest lucru se întâmplă atunci 
când gazele eliberate de combustibil 

se încălzesc, se despart și se recombină 
cu oxigenul. Acest lucru este ceea ce 

determină începerea arderii.

Energie termică
În timpul combustiei se produce 

energie termică, deoarece reacția este 
exotermă. Deoarece aceste reacții sunt 

continue, combustia eliberează mai mult 
decât suficientă căldură pentru ca focul 

să se autoalimenteze.

Reacție în lanț neinhibată
Reacțiile în lanț neinhibate sunt cele 
în care se produce în mod constant 
căldură ca urmare a reacțiilor în curs. 
Aceste reacții sunt cele care fac ca focul 
să se autoalimenteze.
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În ultimii ani, incendiile de mare anvergură au dus la o 
analiză mai aprofundată a siguranței la foc a clădirilor 
noastre.
Drept urmare, multe țări și-au înăsprit cerințele 
referitoare la rezistența la foc a materialelor de 
construcții. În fiecare an, în orașele din întreaga 
lume au loc peste 3,7 milioane de incendii, cu peste  
43 000 de vieți omenești pierdute. Acest lucru, combinat 
cu faptul că  incendiile din ziua de azi se propagă de 
șase ori mai rapid decât în 1950, înseamnă că există 
motive întemeiate de a căuta îmbunătățirea cerințelor 
de siguranță la foc.

La nivel mondial, frecvența incendiilor 
la clădirile de mari dimensiuni a 

crescut de șapte ori în ultimii 30 de ani

Milioane de incendii au loc anual în 
orașele din întreaga lume

Incendiile din ziua de azi 
se propagă se șase ori mai 
rapid decât cele din anii 50

Materiale de izolație incombustibile, cum ar fi vata 
minerală bazaltică, au un rol crucial în îmbunătățirea 
rezistenței la foc a clădirilor, ridicând  totodată gradul 
de  eficiență termică care ajută la limitarea propagării 
incendiilor și asigură un mediu sigur pentru toți 
ocupanții.

Să înțelegem rezistența la foc  
a vatei bazaltice

REZISTENȚA LA FOC
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ÎN CENTRUL SOLUȚIILOR ROCKWOOL PENTRU 
FAȚADE - VATĂ BAZALTICĂ REZISTENTĂ LA FOC

4. VATA BAZALTICĂ NU CONTRIBUIE 
SEMNIFICATIV LA TOXICITATEA FUMULUI

Inhalarea fumului toxic provenit din incendii poate fi 
extrem de periculoasă și este de multe ori cauza celor 
mai multe victime. Testele au arătat că vata bazaltică nu 
degajă cantități semnificative de fum toxic6, în principal 
datorită conținutului organic foarte scăzut al izolațiilor 
din vată bazaltică - aproximativ trei procente, față  de 
100% în cazul altor produse.

5. VATA BAZALTICĂ NU CONȚINE AGENȚI DE 
IGNIFUGARE

Deoarece vata bazaltică este rezistentă la foc în mod 
natural, nu este necesară adăugarea agenților de 
ignifugare suplimentar în timpul fabricării produselor 
noastre. Agenții de ignifugare sunt substanțe chimice, 
care se adaugă sau se aplică pe materiale, pentru 
a diminua capacitatea acestora de a se aprinde. 
Cercetările au relevat că unele dintre aceste substanțe 
chimice  pot avea un impact negativ asupra sănătății și 
mediului.

6. REZISTENȚĂ LA FOC CARE TRECE TESTUL 
TIMPULUI

Performanța la foc a vatei bazaltice rezistă o viață 
întreagă, fără a mai fi nevoie de nici un fel de întreținere. 
Un studiu referitor la durabilitate realizat de FIW 
München7 a relevat că probele de vată bazaltică și-au 
păstrat proprietățile mecanice și termice, și prin urmare 
rezistența la doc, la peste 55 de ani de la instalare.

1. VATA BAZALTICĂ LIMITEAZĂ  PROPAGAREA 
FOCULUI

Vata bazaltică este clasificată drept material 
incombustibil, ceea ce înseamnă că are o contribuție 
minimă sau zero la propagarea focului. Izolațiile de 
vată bazaltică nu se aprind, atunci când sunt expuse la 
flacără deschisă și pot preveni propagarea incendiului 
la alte materiale. Prin limitarea propagării, vata bazaltică 
contribuie și la evacuarea în siguranță a ocupanților 
clădirilor și la siguranța echipelor de intervenție

2. VATA BAZALTICĂ ESTE UN MATERIAL 
REZISTENT LA FOC

Este dovedit faptul că produsele pentru construcții și 
elementele constructive din vată bazaltică sunt rezistente 
la foc. Acestea asigură integritatea structurală a clădirii 
și reduc transferul termic la spațiile adiacente pentru o 
perioadă prelungită în timpul unui incendiu - în multe 
cazuri peste 90 de minute. Acest lucru se datorează 
punctului de topire foarte ridicat al vatei bazaltice, de 
peste 1 000 °C și al proprietăților sale excelente de 
izolare termică. Vata bazaltică se comportă la foc ca o 
barieră naturală și poate fi utilizată pentru protecția la 
foc a elementelor combustibile și a structurilor metalice.

3. VATA BAZALTICĂ CONTRIBUIE LA REZISTENȚA 
LA FOC

Vata bazaltică este mai mult decât un material rezistent 
la foc - este de fapt un inhibitor al focului. Acest lucru 
încetinește propagarea incendiilor, restrânge daunele 
provocate de incendii și scade impactul asociat asupra 
mediului, societății și financiar.

6 Statistici privitoare la incendiile din Marea Britanie 2007, Departamentul pentru Comunitate și Autorități locale, august 2009 7
FIW, Proiect Durabilitatea Vatei Minerale (2016), „Concluzii și Perspective.” Disponibil prin intermediul EURIMA (European Insulation Manufacturers 
Associ ation) la https://www.eurima.org/uploads/ModuleXtender/Publications/168/2017-02-21_EURIMA-55YearsOfUse_Info_Sheet_V08_final.pdf, 
accesat la 23 Jan 2020
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