
Sistemele PYROROCK EI 30, 45, 60
Sisteme de izolaþie cu rezistenþã la foc pentru canale ºi conducte 

circulare ºi rectangulare pentru încãlzire,
ventilaþie, aer condiþionat (hvac)

IZOLEAZÃ PERFECT ªI NU ARDE



Lamele din vatã bazalticã caserate cu folie de aluminiu

Sistemul PYROROCK EI  (circular)30 þi EI 45   
Sisteme de izolaþie cu rezistenþã la foc pentru canale ºi conducte circulare pentru încãlzire, ventilaþie, aer 
condiþionat (hvac) 

IZOLAÞII TEHNICE                                                                                                                                                                FIªÃ TEHNICÃ

NOU

• DESCRIEREA PRODUSULUI

• DOMENIU DE APLICARE 

• PROPRIETÃÞILE  VATEI BAZALTICE  ROCKWOOL 

• CUIELE DE FIXARE

• TRATAREA SUPRAFEÞEI

• CLASIFICAREA PRIVIND REZISTENÞA LA FOC

Sistemul de izolaþie cu rezistenþã la foc 30 ºi 45 minute, pentru canale ºi conducte circulare se compune din saltele din 
lamele de vatã mineralã bazalticã, pe folie de Aluminiu armatã cu fibrã de sticlã, ROCKWOOL Larock 65 ALS, într-un 
singur strat, fixate de canalul sau conducta de ventilaþie cu ajutorul unor cuie de sudurã izolate. Montajul sistemului se 
va face de cãtre personal specializat.

Conductele sau canalele de aer pentru HVAC (incãlzire, ventilaþie, condiþionarea aerului), din foi de tablã netede sau în 
spiralã, care necesitã protecþie la foc, trebuie instalate având în vedere o etanºeizare maximã. Între flanºe este 
necesarã inserarea unei benzi de etanºare din polietilenã PE, eventual mastic rezistent la foc, cu rezistentã la o 
temperaturã de pânã la +600 °C, þi strângerea fermã cu þuruburi cu piuliþe. Fixãrile flanºelor se vor prevedea cu un 
numãr de minim 6 bucãþi pe metru liniar de flanºã, pentru fiecare îmbinare.  Flanºele conductelor sau canalelor vor 
putea atinge o înãlþime de doar 30mm. Strãpungerile pereþilor ºi planºeelor de cãtre conducte, precum ºi capetele 
libere ale conductelor trebuie armate prin manºoane tubulare de rigidizare. Capetele terminale ale conductelor cu 
diametrul nominal interior mai mare sau egal cu 500mm trebuie executate cu flanºe.

Izolaþia canalelor sau conductelor de aer se realizeazã cu saltele lamelare de vatã mineralã pe folie de Aluminiu armatã 
cu fibrã de sticlã ROCKWOOL Larock 65 ALS, în grosime de 40 mm, pentru rezistenþa la foc de EI S 30 si 45 minute.
În timpul instalãrii izolaþiei este necesarã acordarea unei atenþii speciale pentru rosturile de îmbinare, iar saltelele 
trebuie sã fie bine presate între ele, astfel încât sa nu se formeze niciun spaþiu gol. În cazul conductelor orizontale, folia 
de Aluminiu armatã cu fibrã de sticlã (ALS) trebuie sã aibã o margine de suprapunere de cca 100mm mai lungã decât 
dimensiunea perimetralã a vatei de izolaþie (marginea de suprapunere a saltelelor lamelare de vatã mineralã este 
separatã ºi eliminatã, astfel încât aceastã folie asigurã în final acoperirea izolaþiei aferente rosturilor transversale, 
izolaþie ce va fi fixatã cu ajutorul cuielor de sudurã).
Rosturile dintre saltelele de vatã mineralã precum ºi marginile libere ale acestora trebuie sã fie etanºeizate cu bandã 
de folie autoadezivã din Aluminiu simplã (ALU), sau armatã (ALS). Flanºele trebuie acoperite cu vatã mineralã cu 
aceeaºi grosime utilizatã pentru întreaga conductã, în special în dreptul flanºelor unde este necesarã presarea izolaþiei 
fãrã nicio tãiere sau secþionare a garniturilor. Rosturile saltelelor individuale trebuie poziþionate în afara flanºelor 
conductelor. În dreptul flanºelor terminale este necesar a se asigura etanºarea perfectã a spaþiilor dintre izolaþia de 
capãt a flanºei ºi izolaþia perimetralã a conductei. Ancorãrile canalelor sau conductelor nu sunt izolate. Intersecþia 
ancorãrilor cu vata mineralã izolatoare a conductei este necesar a fi protejatã cu fâºii de saltea Larock 65 ALS de 100 x 
200 mm.

Izolaþia este fixatã de conductele sau canalele HVAC cu ajutorul cuielor de sudurã având ºaibe de fixare integrate (aºa 
numitele dibluri TS, preferabil cu strat izolator). Numãrul cuielor de fixare va fi de 11 bucãþi pentru 1 metru pãtrat de 
conductã.  Date suplimentare sau alte condiþii - a se vedea tabelul de caracteristici tehnice ale sistemului. În fiecare 
situaþie este strict necesar a se aplica urmãtoarele principii: distanþa maximã dintre cuiele de fixare faþã de marginile 
conductei sau faþã de marginile saltelelor de vatã mineralã nu trebuie sa depãºeascã 100 mm, iar distanþa interax a 
cuielor sã fie de maxim 250 mm. 

Izolarea conductelor orizontale cu diametrul nominal interior mai mare sau egal cu 500mm trebuie sa fie completatã 
de o tratare a suprafeþei prin aplicarea unei plase rabit cu ochiuri hexagonale, care se va fixa în acelaºi fel ca ºi 
materialul izolator. În cazul fixãrii cu ajutorul cuielor de sudurã ºi cu plasã suplimentarã, cantitatea estimatã totalã de 
11 bucãþi cuie de sudurã pentru 1 metru patrat de suprafaþa de conductã este suficientã. 
Izolaþia poate fi protejatã suplimentar cu manta din Aluminiu sau oþel zincat, fãrã reducerea rezistenþei la foc.

Sistemele PYROROCK EIS 30, 45 (pentru canale ºi conducte orizontale ºi verticale), au fost testate in Laboratoarele de 
testare FIRES, s. r. o., Batizovce, Slovacia, Organism notificat de certificare (Notified Body) având numãrul CIS 01/1998, 
rezultând rapoartele de teste No. FIRES FR 124-06-AUNS si FIRES-FR-125-06-AUNS.



CARACTERISTICI TEHNICE ALE SISTEMULUI

Componenta 
sistemului Nr. Descriere – caracteristicã

Unitate 
de 

mãsurã

Rezistenþa la foc (minute)

EI 30 EI 45

Conductã de aer

1 Diametrul maxim al conductei mm 1,000 1,000

2 Conectarea flanºelor canalelor - cu ºurub cu ºurub

3 Distanþa maximã interax a ºuruburilor de fixare 
a flanºelor conductelor mm 167 167

4 Acoperirea minimã a  flanºelor conductelor cu 
vatã mineralã de izolaþie mm 30 30

5 Etanºarea flanºelor conductelor cu mastic 
rezistent la foc, cu rezistenþã de pânã la +600 °C - obligatoriu obligatoriu

Izolaþie cu vatã 
mineralã 
bazalticã 
Rockwool

1 Grosimea izolaþiei cu vatã mineralã Rockwool 
Larock 65 ALS mm 40 60

2 Numãrul de straturi de izolaþie cu vatã mineralã: - 1 1

3 Etanºarea rosturile saltelelor de vatã mineralã  – 
cu bandã ALU (sau ALS) - obligatoriu obligatoriu

Fixarea izolaþiei

          Poziþia cuielor de sudurã cu ºaibe de fixare integrate:

1 Distanþa maximã bilaterala – dimensiune 
obligatorie mm 250 250

2
      Distanþa maximã faþã de marginile conductei 

sau ale saltelei de vatã mineralã – dimensiuni 
obligatorii 

mm 100 100

Cantitatea minimã de cuie de sudurã cu ºaibe de fixare integrate: -

3    Cantitate totala (estimare orientativa) Buc/mp 11 11

Strãpungeri

        Strãpungeri ale pereþilor de compartimentare cu rezistenþã la foc – manson de etansare pe ambele 
parti

1  Grosimea izolaþiei de vatã mineralã Larock 65 
ALS mm 40 60

2  Lãþimea manºonului de izolaþie din vatã 
mineralã in jurul perimetrului strãpungerii mm 150 150

3   Distanþa maximã interax a cuielor de sudurã 
pentru fixarea manºonului izolator mm 250 250

4   Inserarea unei conducte metalice ca manºon 
rigid de distanþare - obligatoriu obligatoriu

Tratarea 
suprafeþei

Protecþia suprafeþei izolaþiei conductelor orizontale cu plasã  rabit cu ochiuri hexagonale, cu fixare cu 
ajutorul cuielor de sudurã

Certificãri tehnice 
– marcaj CE Agrementul tehnic  ICECON nr 016- 03/293 - 2009

Sistem de 
management al 

calitãþii
Metoda de testare: EN 1366-1 – Încercãri de rezistenþã la foc pentru instalaþii tehnice

Lamele din vatã bazalticã caserate cu folie de aluminiu

Date tehnice:

1 În cazul conductelor cu diametrul ≥ 500 mm - obligatoriu obligatoriu

Protecþia datoritã reducerii grosimii izolaþiei conductei la intersecþia cu ancorãrile

1 Fâºii de saltele de vatã mineralã Larock 65 ALS – 
100X200mm - - obligatoriu

2 Grosimea fâºiei de vatã mineralã mm - 40

Tratarea 
intersecþiei 

cu ancorãrile



Lamele din vatã bazalticã caserate cu folie de aluminiu

Sistemul PYROROCK EI 60 (circular)
Sisteme de izolaþie cu rezistenþã la foc pentru canale ºi conducte circulare pentru încãlzire, ventilaþie, aer 
condiþionat (hvac) 
• DESCRIEREA PRODUSULUI

• DOMENIU DE APLICARE

• PROPRIETÃÞILE  VATEI BAZALTICE  ROCKWOOL 

• CUIELE DE FIXARE

• TRATAREA SUPRAFEÞEI

• CLASIFICAREA PRIVIND REZISTENÞA LA FOC

Sistemul de izolaþie cu rezistenþã la foc de 60 minute, pentru canale ºi conducte circulare, se compune din saltele de
vatã mineralã bazalticã cusute pe plasã de rabit ROCKWOOL PROROX WM 80 , într-un singur strat de 60mm grosime.
Izolaþia este fixatã de conducta de aer cu ajutorul unor cuie de sudurã izolate. Montajul sistemului se va face de cãtre
personal specializat.

Conductele sau canalele de aer pentru HVAC (încãlzire, ventilaþie, condiþionarea aerului), din foi de tablã netede sau în
spiralã, care necesitã protecþie la foc 60 de minute, trebuie instalate având în vedere o etanºeizare maximã. Între flanºe
este necesarã inserarea unor benzi de etanºare, eventual mastic rezistent la foc, cu rezistenþa la o temperaturã de pânã
la +600 °C, ºi strângerea fermã cu ºuruburi. Fixãrile flanºelor se vor prevedea cu un numãr de minim 6 bucãþi pe metru
liniar de flanºã, pentru fiecare îmbinare.  Flanºele conductelor sau canalelor vor putea atinge o înãlþime de doar
30mm. Strãpungerile pereþilor ºi planºeelor de cãtre conducte, precum ºi capetele libere ale conductelor trebuie
armate prin manºoane tubulare de rigidizare. Capetele terminale ale conductelor cu diametrul nominal interior mai
mare sau egal cu 500mm trebuie executate cu flanºe.

Izolaþia canalelor sau conductelor de aer se realizeazã cu saltele 
de vatã mineralã cusute pe plasã rabiþ ROCKWOOL PROROX WM 80 cu o grosime de 60 mm, pentru rezistenþa la foc de 
EI S 60 minute.
În timpul instalãrii izolaþiei este necesarã acordarea unei atenþii speciale pentru rosturile de îmbinare, iar saltelele 
trebuie sã fie bine presate între ele, astfel încât sã nu se formeze niciun spaþiu gol. Îmbinãrile transversale sau 
longitudinale ale saltelelor cusute pe plasã rabiþ sunt necesar a fi cusute apropiat, prin prinderea ochiurilor 
hexagonale ale plasei (cu cârlige speciale sau prin suprapunerea ºi îndoirea capetelor libere ale plaselor, împreunã – 
margini þesute).
În cazul conductelor orizontale, folia de Aluminiu armatã cu fibrã de sticlã (ALS) trebuie sã aibã o margine de 
suprapunere de cca 100mm mai lungã decât dimensiunea perimetralã a vatei de izolaþie (marginea de suprapunere a 
saltelelor de vata mineralã este separatã ºi eliminatã, astfel încât aceasta folie asigura în final acoperirea izolaþiei 
aferente rosturilor transversale, izolaþie ce va fi fixatã cu ajutorul cuielor de sudurã).
Rosturile dintre saltelele de vatã mineralã precum ºi marginile libere ale acestora trebuie sã fie etanºeizate cu bandã 
de folie autoadezivã din Aluminiu simplã (ALU), sau armatã (ALS). Flanºele trebuie acoperite cu vatã mineralã de min. 
30mm grosime. Rosturile saltelelor individuale trebuie poziþionate în afara flanºelor conductelor. În dreptul flanºelor 
terminale este necesar a se asigura etanºarea perfectã a spaþiilor dintre izolaþia de capãt a flanºei ºi izolaþia perimetralã 
a conductei. Ancorãrile canalelor sau conductelor nu sunt izolate.

Izolaþia este fixatã de conductele sau canalele HVAC cu ajutorul cuielor de sudurã având ºaibe de fixare integrate (aºa
numitele dibluri TS, preferabil cu strat izolator). Numãrul cuielor de fixare va fi de 11 bucãþi pentru 1 metru pãtrat de
conductã.  Date suplimentare sau alte condiþii - a se vedea tabelul de caracteristici tehnice ale sistemului. În fiecare
situaþie este strict necesar a se aplica urmãtoarele principii: distanþa maximã dintre cuiele de fixare faþã de marginile
conductei sau faþã de marginile saltelelor de vatã mineralã nu trebuie sã depãºeascã 100 mm, iar distanþa interax a
cuielor sã fie de maxim 250 mm.

Saltelele izolatoare de vatã mineralã cusute pe plasã rabiþ pot fi utilizate ca atare, fãrã vreun tratament al suprafeþei
(suprafaþa compusã din fibre de vatã mineralã ºi plasa rabiþ). În cazul unor cerinþe speciale de realizare a unui mediu
igienic ºi suprafeþe lipsite de praf, este recomandatã folosirea saltelelor cusute pe plasã rabiþ WM80 ALU. Produsele
WM80 ALU au folie de aluminiu (ALU) sau folie de aluminiu armata cu fibrã de sticlã (ALS), caºerata între salteaua de
fibre minerale ºi plasa de rabiþ. În aceste cazuri este necesarã etanºarea îmbinãrilor longitudinale ºi transversale cu
banda autoadezivã de aluminiu (ALU) sau banda autoadezivã de aluminiu, armata cu fibrã de sticlã (ALS). Izolaþia
poate fi protejatã suplimentar cu manta din aluminiu sau oþel zincat, fãrã reducerea rezistenþei la foc.

Sistemul PYROROCK EIS 60 (pentru canale ºi conducte orizontale ºi verticale), a fost testat de cãtre Institutul Danez de
Tehnologia privind Incendiile ºi Securitatea la incendii, Copenhaga, Danemarca – rapoarte de teste nr. PG 11741 ºi PG
11742 .

IZOLAÞII TEHNICE FIªÃ TEHNICÃ

NOU



  
Date tehnice: 

CARACTERISTICI TEHNICE ALE SISTEMULUI

Componenta sistemului Nr. Descriere – caracteristicã
Unitate 

de 
mãsurã

Rezistenþa la 
foc (minute)

EI 60

Conductã de aer

1 Diametrul maxim al conductei mm 1,000

2 Conectarea flanºelor canalelor - cu ºurub

3
Distanta maximã interax a suruburilor de fixare 

a flanºelor conductelor mm 167

4 Acoperirea minima a  flanºelor conductelor cu 
vata minerala de izolatie

mm 30

5
Etanºarea flanºelor conductelor cu mastic 

rezistent la foc, cu rezistenta de pana la +600 °C - obligatoriu

Izolaþie cu vatã mineralã bazalticã 
Rockwool

1 Grosimea izolaþiei cu saltea de vatã mineralã 
cusuta pe plasa rabit Rockwool mm

60

2 Numãrul de straturi de izolaþie cu vatã mineralã: - 1

3 Etansarea rosturile saltelelor de vatã mineralã  – 
cu bandã ALU (sau ALS)

- obligatoriu

Fixarea izolaþiei

          Poziþia cuielor de sudurã cu ºaibe de fixare integrate:

1 Distanþa maximã bilaterala – dimensiune 
obligatorie

mm 250

2
      Distanþa maximã faþã de marginile 

conductei sau ale saltelei de vatã mineralã – 
dimensiuni obligatorii 

mm 100

Cantitatea minimã de cuie de sudurã cu ºaibe de fixare integrate:

3    Cantitate totala (estimare orientativa) Buc/mp 11

Strãpungeri

        Strãpungeri ale pereþilor de compartimentare cu rezistenþã la foc – manson de 
etanºare pe ambele pãrþi

1  Grosimea izolaþiei din saltea de vatã mineralã 
cusutã pe plasã rabit

mm 60

2
 Lãþimea manºonului de izolaþie din vatã 

mineralã in jurul perimetrului strãpungerii

mm 150

3
  Distanþa maximã interax a cuielor de sudurã 

pentru fixarea manºonului izolator

mm 250

4
  Inserarea unei conducte metalice ca manºon 

rigid de distanþare

- obligatoriu

Certificãri tehnice – marcaj CE Agrementul tehnic  ICECON nr 016- 03/293 - 2009

Sistem de management al calitãþii Metoda de testare: EN 1366-1 – Încercãri de rezistenþã la foc pentru instalaþii tehnice



Lamele din vatã bazalticã caserate cu folie de aluminiu

Sistemul PYROROCK EI 30, EI 45 ºi EI 60
(rectangular)

 

Sisteme de izolaþie cu rezistenþã la foc pentru canale ºi conducte rectangulare pentru încãlzire, ventilaþie, 
aer condiþionat (hvac) 

• DESCRIEREA PRODUSULUI

• DOMENIU DE APLICARE

• PROPRIETÃÞILE  VATEI BAZALTICE  ROCKWOOL

• CUIELE DE FIXARE

• CLASIFICAREA PRIVIND REZISTENÞA LA FOC

Sistemul de izolaþie cu rezistenþã la foc 30, 45 ºi 60 minute, pentru canale ºi conducte rectangulare se compune din
plãci de vatã mineralã bazalticã ROCKWOOL Techrock 80 ALS, într-un singur strat , fixate de canalul sau conducta de
ventilaþie cu ajutorul unor cuie de sudurã izolate. Montajul sistemului se va face de cãtre personal specializat.

Conductele sau canalele de aer pentru HVAC (încãlzire, ventilaþie, condiþionarea aerului) care necesitã protecþie la foc
trebuie instalate având în vedere o etanºeizare maximã. Între flanºe este necesarã inserarea unei benzi de etanºare din
polietilenã PE ºi strângerea fermã cu ºuruburi cu piuliþe. (de exemplu fixare cu clemã de strângere cu ºurub M8).
Fixãrile se vor prevedea la un numãr de minim 8 bucãþi pe metru liniar de flanºã pentru fiecare îmbinare, iar pentru
cerinþa de rezistenþã la foc de EI 60 minute vor trebui folosite întotdeauna profile C tip colier pe întreg conturul
perimetral în locul clemelor cu ºurub.  Flanºele conductelor sau canalelor vor putea atinge o înãlþime de maxim
jumãtate din grosimea nominalã a stratului izolator de vatã mineralã.

Izolaþia canalelor sau conductelor de aer se realizeazã cu plãci de vatã mineralã ROCKWOOL Techrock 80 ALS în
grosime de 40 mm pentru rezistenþa la foc de EI 30 S ºi EI 45, respectiv 60 mm pentru rezistenþa la foc de EI 60 minute.
Panourile de vatã mineralã nu trebuie sã aibã nicio îmbinare longitudinalã, cu excepþia marginilor canalelor sau
conductelor.  În timpul instalãrii izolaþiei este necesarã acordarea unei atenþii speciale pentru rosturile de îmbinare, iar
plãcile trebuie sã fie bine presate între ele, astfel încât sã nu se formeze niciun spaþiu gol. Rosturile dintre plãcile de
vatã mineralã precum ºi marginile libere ale acestora trebuie sã fie etanºeizate cu bandã de folie autoadezivã din
Aluminiu simplã (ALU), sau armatã (ALS). Flanºele trebuie acoperite cu vatã mineralã cu aceeaºi grosime utilizatã
pentru întreaga conductã,  în special în spaþiile canelurilor flanºelor având 15-20mm adâncime (respectiv 30mm),
pentru o mai bunã etanºeizare, îmbinare ºi continuitate a izolaþiei. Rosturile plãcilor izolate trebuie poziþionate în afara
flanºelor conductelor. În dreptul flanºelor este necesar sã se obþinã izolarea perfectã a spaþiilor dintre vatã de izolaþie
orizontalã ºi cea verticalã. Ancorãrile canalelor sau conductelor nu sunt izolate.

Izolaþia este fixatã de conductele sau canalele HVAC cu ajutorul cuielor de sudurã având ºaibe de fixare integrate (aºa
numitele dibluri TS, preferabil cu strat izolator). Numãrul cuielor de fixare va fi de 44 bucãþi pentru 1 metru liniar de
conductã sau canal (de exemplu 11 cuie pe fiecare parte). Pentru un canal orizontal, cantitatea totalã de 31 de cuie pe
metru liniar se poate împãrþi dupã cum urmeazã: 4 bucãþi pentru faþa superioarã, câte 8 bucãþi pentru fiecare din
feþele laterale ºi 11 bucãþi pentru faþa inferioarã, pentru fiecare metru liniar.
Cantitatea estimatã este valabilã pentru un canal de ventilaþie cu dimensiunile 1000 mm x 500 mm. Date suplimentare
sau alte condiþii - a se vedea tabelul de caracteristici tehnice ale sistemului. În fiecare situaþie este strict necesar a se
aplica urmãtoarele principii: distanþa maximã dintre cuiele de fixare faþã de marginile canalului de ventilaþie sau faþã
de marginile plãcilor de vatã mineralã nu trebuie sã depãºeascã 100 mm, iar distanþa interax a cuielor sã fie de maxim
250 mm.

Sistemele PYROROCK EI 30, 45 (pentru canale ºi conducte orizontale ºi verticale), respectiv PYROROCK EI 60 (doar
pentru canale ºi conducte verticale) au fost testate în Laboratoarele de testare FIREª, s. r. o., Batizovce, Slovacia,
Organism notificat de certificare (Notified Body) având numãrul CIS 01/1998, rezultând raportul de teste No. FIREª FR
108/01 CP.
Sistemul PYROROCK EI 60 (pentru canale ºi conducte orizontale) a fost testat în Laboratoarele de testare PAVUS, a.s.,
Veseli nad Luznici, Republica Cehã, Organism notificat de certificare (Notified Body) având numãrul  AO 216,
rezultând raportul de teste No. Pr-02-02.99.

IZOLAÞII TEHNICE FIªÃ TEHNICÃ

NOU



CARACTERISTICI TEHNICE ALE SISTEMULUI

Componenþa 
sistemului Nr. Descriere – caracteristicã

Unitate 
de 

mãsurã

Rezistenþa la foc (minute)

EI 30, EI 45 EI 60

Canal sau 
conductã de aer

1 Dimensiunea maximã a conductei – lãþime x 
înãlþime mm 1,250 x 1,000 1,250 x 1,000

2 Conectarea flanºelor canalelor sau conductelor - Cleme cu ºurub Profile C

3 Acoperirea minimã a flanºelor conductelor cu 
izolaþie de grosime: mm 20 30

4 Etanºarea flanºelor conductelor cu bandã PE - obligatoriu obligatoriu

Izolaþie cu vatã 
mineralã bazalticã 

Rockwool

1 Grosimea izolaþiei cu vatã mineralã Rockwool 
Techrock 80 ALS mm 40 60

2 Numãrul de straturi de izolaþie cu vatã mineralã: - 1 1

3 Rosturile plãcilor de vatã mineralã  – etanºate 
cu bandã ALU (sau ALS) - obligatoriu obligatoriu

Fixarea izolaþiei

          Poziþia cuielor de sudurã cu ºaibe de fixare integrate:

1 Distanþa maximã bilaterala – dimensiune 
obligatorie mm 250 250

2
      Distanþa maximã faþã de marginile conductei 

sau ale saltelei de vatã mineralã – dimensiuni 
obligatorii 

mm 100 100

Cantitatea minimã de cuie de sudurã cu ºaibe de fixare integrate: -

3 Instalaþii verticale (pe fiecare parte) Buc/mp 11 11

4    Instalaþii orizontale        

partea superioarã Buc/mp 4 4

partea lateralã Buc/mp 8 8

partea inferioarã Buc/mp
mm 11 11

Strãpungeri

        Strãpungeri ale pereþilor de compartimentare cu rezistenþã la foc

1 Grosimea izolaþiei de vatã mineralã Techrock 80 
ALS mm 40 60

2  Lãþimea manºonului de izolaþie din vatã 
mineralã in jurul perimetrului strãpungerii mm 150 150

3   Distanþa maximã interax a cuielor de sudurã 
pentru fixarea manºonului izolator mm 250 250

4   Inserarea unei conducte metalice ca manºon 
rigid de distanþare - obligatoriu obligatoriu

Certificãri tehnice 
– marcaj CE Agrementul tehnic  ICECON nr 016- 03/293 - 2009

Sistem de 
management al 

calitãþii
Metoda de testare: EN 1366-1 – Încercãri de rezistenþã la foc pentru instalaþii tehnice

Lamele din vatã bazalticã caserate cu folie de aluminiu

Date tehnice:
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