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Durabilitate - construcții de durată

EVALUAREA PERFORMANȚEI VATEI BAZALTICE

DURABILITATE DE 55 DE ANI - DETERMINATĂ DE CERCETARE

Izolația joacă un rol major în îmbunătățirea eficienței 
energetice a clădirilor și în reducerea emisiilor de 
carbon, ceea ce înseamnă că, pe măsură ce un material 
își poate menține performanța, cu atât este mai 
prietenos cu mediul. În timp ce evaluările ciclului de 
viață al clădirilor pot ajuta proiectanții să determine 
modul în care produsele de construcție se vor comporta 
în timp, testele independente oferă o cale suplimentară 
de verificare și, mai important, accesul la date fiabile 
privind performanța.

Eurima - Asociația Europeană a Producătorilor de 
Vată Minerală, a realizat un studiu amplu pentru vata 
bazaltică. FIW München, unul din cele mai importante 
institute de cercetare a materialelor de construcții din 
Germania, a desfășurat teste de laborator detaliate 
pentru a examina performanța termică a izolațiilor din 
vată minerală, instalate în șapte clădiri din Europa între 
1960 și 1995.
Produsele au fost eșantionate de către o terță parte 
și trimise la Institutul FIW din München pentru a fi 
supuse unor teste extinse.

GHIDUL SOLUȚIILOR PENTRU FAȚADE

Concentrându-se pe izolațiile instalate pe pereți 
și acoperișuri, inclusiv materiale din vată bazaltică 
ROCKWOOL, cercetarea Eurima a evaluat:
• Clădiri existente, fără daune structurale, cu o 
vechime între 20 și 55 de ani
• Materialele de izolație extrase din clădiri, de către 
un laborator terț independent
• Posibilitatea de utilizare a materialelor vechi, și în 
consecință durabilitatea acestora 

Rezultatele au fost comparate cu fișele tehnice originale 
ale produselor îmbătrânite, valabile la momentul în care 
produsele au fost fabricate. Testele efectuate au cuprins 
densități între
30-150kg/m³, în raport cu următoarele standarde:

Utilizând mostre care fuseseră instalate cu până la 55 
de ani în urmă, cercetarea Eurima a stabilit că vata 
bazaltică are proprietăți termice foarte durabile.
Această concluzie s-a bazat pe o analiză cuprinzătoare 
care a relevat că:

Testele efectuate pe clădiri vechi, au relevat că produsele noastre 
și-au păstrat caracteristicile și proprietățile de izolare 

timp de peste 55 de ani10.

Pereți:
• Grosime (conform EN 823)
• Densitate (conform EN 1602)
• Conținutul de umiditate (conform EN ISO 12570) 
• Conductivitate termică (conform EN 12667) 
• Rezistența la compresiune (conform EN 826) 
• Absorbția apei (conform EN 12087 și/sau EN 1609

Acoperișuri:
• Grosime (conform EN 823) 
• Densitate (conform EN 1602)
• Conținutul de umiditate (conform EN ISO 12570) 
• Conductivitate termică (conform EN 12667) 
• Rezistența la compresiune (conform EN 826) 
• Rezistența la tracţiune perpendicular pe feţe  
(conform EN 1607)
• Comportarea sub încărcare punctuală (conform EN 
12430)
• Absorbția apei (conform EN 12087 și/sau EN 1609 )

• Proprietățile termice, care s-au dovedit a fi foarte 
durabile - în toate cazurile conductibilitatea termică 
a fost cu 8-10 procente sub valorile de proiectare 
originale.
• Izolațiile de vată bazaltică au rămas stabile din 
punct de vedere dimensional - în majoritatea cazurilor 
proprietățile mecanice ale eșantioanelor îmbătrânite au 
respectat noile specificații ale produselor.
• Vata bazaltică respinge bine umiditatea - eșantioanele 
testate au avut un conținut de umiditate foarte scăzut, 
sub limita de 1% din masă.

10 FIW, Durability Project Mineral Wool (2016), pag. 14.



IZOLAREA FAȚADEI CU VATĂ BAZALTICĂ ÎI 
ASIGURĂ ACESTEIA ROBUSTEȚEA ÎN TIMP

STABILITATE DIMENSIONALĂ

GHIDUL SOLUȚIILOR PENTRU FAȚADE

Unul dintre beneficiile esențiale ale izolării clădirilor 
este creșterea duratei de viață a acestora.
Longevitatea, durabilitatea sporită a fațadei și 
economiile de energie create, justifică fără îndoială 
costurile inițiale. Dar durabilitatea este vitală la izolarea 
unei fațade și acest lucru trebuie să includă evaluarea 
straturilor primare de control ale acesteia, în special pe 
cele aferente gestionării apei și umezelii. Asigurarea 
măsurilor de uscare și a scurgerii este vitală, precum 
și controlul difuziei vaporilor, pentru că renovările 
proiectate deficitar pot duce la deteriorări cauzate de 
umiditate.
Majoritatea soluțiilor noastre pentru fațade tencuite 
sunt realizate cu ajutorul tehnologiei inovatoare Dual 
Density. Acest lucru înseamnă că stratul  exterior al 
fiecărei plăci are o densitate mai mare decât restul 
produsului, asigurând astfel o suprafață fermă și robustă

pentru aplicarea tencuielii și a elementelor de fixare, în 
timp ce partea inferioară este mai puțin densă pentru 
a se modela pe suprafața neuniformă a stratului de 
suport. Plăcile rezistă la intemperii în timpul instalării și 
sunt extrem de durabile, performanțele lor mecanice 
rezistând în timp. Testele efectuate pe construcții vechi 
arată că performanța de izolare a produselor noastre 
din vată bazaltică rămâne neschimbată pe toată durata 
de viață a clădirii, drept urmare fațada nu necesită nici 
un fel de reparații sau reparații foarte puține.
Vata bazaltică este stabilă dimensional, adică nu este 
afectată de variațiile temperaturii exterioare sau ale 
umidității. La rândul său acest lucru asigură faptul că 
nu se produc deplasări în interiorul fațadei, deplasări 
care ar duce la formarea umflăturilor sau a fisurilor.
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