
SR EN 1603+AC:1998

SR EN 12087:1999+A1:2007

Perpendicularitate

Garanţie:

ISOMASTER EPS 80 GRAFITAT                         

FIŞĂ TEHNICĂ

Instrucțiuni de punere în operă:

În componența termosistemelor: Se aplică adezivul Thermomaster fix Premium pe conturul plăcii şi în mijlocul acesteia în trei puncte în aşa fel încât 

suprafaţa de aderență să fie de cel puţin 40%. Aplicarea plăcilor termoizolante se execută în rânduri paralele începând de jos (din profilul de soclu) în sus. 

Plăcile se poziţionează alăturat, în contact strâns, astfel încât să nu rămână rosturi între ele. Rosturile verticale dintre plăci se dispun întreţesut decalate cu o 

jumătate de placă. Ancorarea mecanică a plăcilor se face cu ajutorul diblurilor Thermomaster. (min. 6 dibluri/mp) cu o lungime de ancorare de 50 mm în 

stratul suport. Tăierea plăcilor pentru modulare sau în dreptul golurilor de fereastră şi/sau uşă se va executa prin topire cu fir (ferestrău) electric. Stratul de 

glet  care se aplică peste plăcile grafitate se realizează tot din Thermomaster Fix Premium.

WL(T)2 (≤2%)

Reguli de depozitare şi magazinare:

Clasă de reacţie la foc

Rezistenţa termică (la o grosime nominală de 50mm)

SR EN 13163+A1:2015

SR EN 823:1998

EPS 80GR-EN 13163-T1-L2-W2-Sb2-P4-BS150-CS(10)80-DS(N)2-DLT(1)5-TR150-WL(T)2

Stabilitate dimensională în condiţii de laborator normale 

constante

Lăţime

DS(N)2 - (23ºC,50% umiditate relativă ≤0,2%)

EN 13501-1

Absorbţia de apă (de lungă durată prin imersie totală)

1.56 m
2
.K/W

În spaţii acoperite, uscate, ferite de surse de căldură şi umezeală.

Rezistenţă la tracţiune perpendiculară pe feţe SR EN 1607:1999 TR150 (min. 150kPa)

 

E

0,032 W/(m.K)

Cod de notare:

SR EN 12667:2002

În conformitate cu reglementările în vigoare, cu respectarea condiţiilor de transport, depozitare şi punere în operă stipulate de distribuitor şi cu prezentarea 

facturii. 

Prescripţii referitoare, specificaţii:

Riscuri posibile, prescripţii de prevenire:

Este un produs care nu necesită fişă tehnică de securitate.

*Data emiterii: 01.02.2018

Prezenta fişă tehnică este valabilă pentru produsele vândute de SC MASTERPLAST ROMÂNIA SRL, până la modificarea, respectiv retragerea 

acesteia. Deoarece conţinutul fişei tehnice se poate modifica, este obligaţia proiectantului/utilizatorului final să se asigure că are la îndemână ultima ediţie.

Prezenta fişă tehnică a fost întocmită pe baza unor date şi informaţii, respectiv pe baza unor cunoştinţe generale. Conţinutul datelor din prezenta fişă tehnică 

este urmărit continuu, dacă este cazul se actualizează, respectiv se completează pe baza unor noi date. Produsul are proprietăţile descrise în fişa tehnică, 

însă pentru că nu se cunosc toate posibilele moduri de punere în operă, în toate cazurile este obligaţia proiectantului / utilizatorului final să se asigure de 

aplicabilitatea produsului, respectiv de modul de puneră în operă într-o anumită structură.

SR EN 824:1998

SR EN 825:1998

EN 12089:1999

SR EN 826:1998

Metode de verificare

Planeitate

Rezistenţă la încovoiere

SR EN 822:1998 W2 500 mm (±2mm)

Plăci de polistiren expandat grafitat, folosite în componența termosistemelor 

compacte aplicate pe pereții exteriori (de tip ETICS).

Denumire produs:

Distribuitor:

ISOMASTER EPS 80 grafitat - plăci de dimensiuni 50*100cm, în baxuri, cu 

grosimi de 2, 3, 5, 7, 8  cm.

Polistiren expandat grafitat

Destinaţie şi domeniu de 

utilizare :

Material:

Isomaster EPS 80 GRAFITAT

CS(10)80 (CS≥80)

L2 1000 mm (±2mm)

Proprietăţi

SC MASTERPLAST ROMÂNIA SRL, Oradea, Șos. Borșului nr. 45

T1 (±1mm)

Lungime

Grosime

SR EN 822:1998

Dimensiuni, ambalaj:

Rezistenţă la compresiune la o deformaţie de 10%

Caracteristica produsului

SR EN 12667

Coeficient de conductivitate termică (λD)

Sb2 (±2mm/1000mm)

P4 (±4mm)

BS150 (BS≥150)


