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FIȘĂ TEHNICĂ 
PLACA TERMOIZOLANTA NEAGRA THERMOSIR 1200x710x40/20 mm 

Cod Valrom 64192069040 

1. Domeniu de utilizare                                                                                                                              

Instalații de încălzire/răcire prin pardoseală cu rol de suport pentru 
dispunerea țevilor  PEX/PERT DN 16 ÷ 17 mm, pas de 50 mm sau 
multiplu de 50mm  sub formă de serpentină. 
 
 
 
 
 

2. Caracteristici tehnice                                                                                                                  
Standard fabricație: EN 13163+A1:2015 
Materiale: 

 placă din polistiren EPS 150 cu nuturi; 
 placă (folie) din polietilenă cu nuturi, grosime 0,6 mm. Folia poate fi detașată de pe 

placa de polistiren. 
Culoare: polistiren EPS – alb. 

 Folie – neagră 
 Rezistența la foc conform EN13501: clasa E 
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3. Ambalare, manipulare, transport și depozitare                                                                                                                           
Se livrează în pachete cu dimensiunile 1270 x 780 x 530 mm. Un pachet contine 16 bucăți. Suprafața 
acoperită de un pachet 13,6 mp. Un palet conține 80 bucăți. Masa unui palet este de 101,4kg. 
Produsul este stabil și inert în cazul condițiilor normale de transport, depozitare și utilizare. 
Transportul se face cu mijloace de transport acoperite și curate dar nu închise etanș astfel încât să 
permită ventilația naturală. Nu este permis transportul plăcilor din polistiren împreună cu alte 
materiale care le pot deteriora (diluanți, subsțante combustibile, vopsele).  
Depozitarea se va face în spații acoperite, aerisite, ferite de umezeală, departe de surse de caldură, 
evitând expunerea la razele solare. Încărcarea, descărcarea și transportul pe șantier sau în locul de 
depozitare trebuie facută cu atenție, astfel încât să se evite eventualele deteriorări. 
Produsul nu trebuie să vina în contact cu nici un material care reacționează cu EPS provocând 
dizolvarea sau umflarea acestuia așa cum poate fi cazul cu anumiți adezivi pe baza de solvenți, 
conservanți ai lemnului substanțe combustibile, vopsele și alte substanțe. 

4. Garanție 
Garanție: 2 ani în depozit, pe baza facturii fiscale. Aceasta acoperă defectele de fabricație și nu 
acoperă defectele datorate transportului, manipulării, montajului defectuos, sau nerespectării 
condițiilor de mai sus. 

5. Punere în operă                                                                                                                           
Montarea încălzirilor respectiv răcirilor prin pardoseală se face de către persoane specializate, 
conform proiect. 
Când se montează plăcile cu nuturi, nu este nevoie să se ia măsuri speciale de precauție de către 
operatori deoarece nu sunt iritante și nici toxice. 
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