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Multipor – plăci minerale izolatoare

IZOLAREA PLAFOANELOR 
LA GARAJE ȘI SUBSOLURI
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Tavanele parcărilor subtera-
ne sau ale subsolurilor sunt, 
de obicei, slab izolate motiv 
pentru care o cantitate semni-
ficativă de căldură este irosită, 
rezultând un climat rece și 
neplăcut. Clădirile moderne, 
impun folosirea unor metode 
de construire care să includă o 
izolare termică eficientă. Sis-
temul bazat pe plăci minerale 
izolatoare Multipor ocupă o 
poziție de referință în categoria 
termoizolațiilor prin eficiență, 
versatilitate și abordarea ino-
vativă pe care o aduce – un 
produs complet mineral într-o 

formulă unică. 
Pornind de la conceptul be-
tonului celular autoclavizat, 
plăcile minerale izolatoare 
Multipor sunt un produs mi-
neral solid realizat din materii 
prime naturale (nisip, var, 
ciment, agent de expandare și 
apă) printr-un proces complex 
și foarte bine controlat. 
Caracterizat prin siguranță 
în planificare, proiectare și 
desfășurarea controlată a 
transferurilor higrotermi-
ce în utilizarea preconizată, 
Multipor este termoizolația 
care întrunește cerințele fie-

cărui proiect prin economie, 
eficiență și sustenabilitate.
Robuste și stabile 
dimensional, plăcile minerale 
izolatoare Multipor pot fi 
utilizate ușor, iar forma lor 
compactă și greutatea redusă 
sporesc viteza de lucru. Ușor 
adaptabile, sunt recomandate 
pentru izolarea suprafețelor 
mari, verticale și orizontale 
sau a suprafețelor înclinate.
Plăcile minerale izolatoare 
Multipor sunt lipsite de fibre, 
ceea ce face ca procesul de 
punere în operă sa fie unul 
confortabil.

Un sistem sigur pentru aplicații diferite
Datorită proprietăților sale excepționale, folosind sistemul bazat pe plăci 
minerale izolatoare Multipor se poate alege soluția perfect adaptată pe 
specificul fiecărei categorii de aplicații.

Costurile ridicate 
ale energiei 

impun nevoia 
unei termoizolaţii 

eficiente şi 
ecologice

Alternativa minerală ideală de sistem 
termoizolator



Izolarea plafoanelor la garaje și subsoluri 5

Volumul încălzit al unei 
clădiri se izolează termic 
nu doar vertical (prin pereți 
exteriori), ci și orizontal 
(terase – planșeu superior, 
subsoluri – planșeu inferior). 
La momentul actual există 
o mulțime de clădiri locuite 
cu plafoane aferente 
subsolului neîncălzit care 
nu beneficiază deloc sau 
doar în mod precar de o 
protecție corespunzătoare 
pentru temperaturi scăzute și 
incendii. Locuitorii unor astfel 
de clădiri semnalează deseori 

senzația de „picioare reci”, 
fapt ce afectează semnificativ 
confortul personal. Simultan, 
costurile încălzirii sunt 
prea ridicate, pe măsură ce 
căldura din încăperi este 
pierdută prin planșeu spre 
zona rece din subsol. Pentru 
a remedia astfel de situații, 
folosirea plăcilor minerale 
izolatoare Multipor crește 
siguranța la foc și reduce 
costurile de încălzire.
Simpla lipire pe tavan a unui 
strat de 100 mm Multipor 
permite realizarea unei eco-

nomii de costuri de până la 
10%. Meșteri cu experiență 
sau specialiști în renovări pot 
executa montajul rapid, ușor 
și economic, iar suprafețele 
suport în orice formă pot fi 
acoperite cu efort minim. Ca-
racterul spornic al sistemului 
dat de forma practică (600mm 
x 500mm) și greutatea redusă 
specifică plăcilor minerale 
izolatoare Multipor, asociată 
cu lucrabilitatea excelentă a 
mortarului mineral ușor Mul-
tipor, garantează o procesare 
rapidă.

Locuințe multifamiliale, clădiri 
de birouri sau comerciale noi 
private de izolarea tavanelor 
de la garaje sunt cazuri de 
neconceput astăzi. Sistemul 
cu plăci minerale izolatoare 
Multipor reduce timpii de 
execuție și costurile, deoa-
rece procesarea este rapidă, 

sigură și nu necesită prinderi 
mecanice. Suprafața rezultată 
oferă o atmosferă agreabilă în 
aceste spații.
Prin utilizarea plăcii de 
șlefuit, plăcile minerale sunt 
ușor prelucrate la formatul 
dorit sau aduse la același 
nivel.  Suprafața poate 

rămâne aparentă, iar zonele 
cu deteriorări mecanice, 
precum alveole de suprafață, 
se pot remedia cu ajutorul 
mortarului mineral ușor 
Multipor. Acestea sunt câteva 
avantaje pe care alte materiale 
nu le pot oferi, așa cum este 
cazul materialelor cu fibre.

1. Izolare termică a plafonului de la subsoluri

2. Izolare termică a plafonului de la garaje

De ce este necesară protecția 
plafoanelor la clădiri?
Indiferent că vorbim despre 
plafonul de la subsolul sau 
garajul unei case particulare 
ori cel al unei parcări 
comune în clădiri mari: 
plăcile minerale izolatoare 
Multipor îndeplinesc atât 

cerințele energetice, cât 
și pe cele de comportare 
la incendii în condiții de 
siguranță și fiabilitate. Puse 
în operă, acestea reprezintă 
o soluție ecologică, cu impact 
redus asupra mediului, fapt 

atestat prin Certificatul 
de Calitate Natureplus și 
sunt recomandate pentru 
construcții „verzi” de către IBU 
(Institut for Bauen und Umwelt 
e.V. – Institutul German pentru 
Construcții și Mediu).

Izolarea plafoanelor în garaje și subsoluri 
cu Multipor:
 montaj prin lipire, economic și rapid
 suprafețele obținute sunt luminoase
 produs incombustibil – clasa A1
 produs mineral, fără fibre și fără agenți poluanți 
 execuție simplă fără utilizarea obligatorie a diblurilor

Combinarea dintre un ma-
terial incombustibil conform 
SR EN 13501-1 și capacita-
tea excelentă de termoizo-
lare aplicată pe intradosul 
planșeelor calde la garaje și 
subsoluri reprezintă caracte-
ristica distinctivă pentru  ale-
gerea plăcilor minerale izola-
toare Multipor. La ora actuală 
milioane de metri pătrați de 
tavane au nevoie de ajutorul 
acestei combinații inedite la 
clădiri rezidențiale, birouri și 
clădiri speciale, precum cen-
tre comerciale sau stadioane 
deja construite.
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Multipor: sistem termoizolator mineral
Calitățile de excepție și procesarea ușoară fac din plăcile mine-
rale Multipor soluția optimă pentru termoizolarea plafoanelor.

A. Plăci minerale Multipor
Proprietăți Multipor:
 omogenitate 
 izolare termică ridicată
 incombustibilitate
 nedeformabil în timp
 permeabilitate la vapori
 capilaritate activă
 ecologic

Compoziție:
Plăcile minerale Multipor sunt 
fabricate printr-un proces eco-
logic cu consum 
redus de energie, folosind 
ca materii prime: var, nisip, 
ciment și vapori de apă sub 
presiune.

Dimensiuni plăci minerale izolatoare Multipor (d x l x h) Acoperire Ambalare

mm m2/palet buc. /palet m3 /palet

50 x 600 x 500 27.0 90 1,35

75 x 600 x 500 18 60 1,35

100 x 600 x 500 14,4 48 1,44

125 x 600 x 500 10,8 36 1,35

150 x 600 x 500 9 30 1,35

200 x 600 x 500 7,2 24 1,44

Planșeu suport

Mortar usor Multipor 
- rol de adeziv

Plăci minerale 
izolatoare Multipor

Plăcile minerale 
Multipor sunt 

solutia optimă 
pentru o 

termoizolare 
100% naturala, 

ecologica si 
rezistenta la foc 

a plafoanelor

Minerale și ecologice, 
plăcile Multipor 
reunesc o multitudine 
de proprietăți, 
unele dintre ele 
fiind nemaiîntâlnite 
la alte materiale 
termoizolatoare.
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Date tehnice – plăci minerale izolatoare Multipor

Conductivitate termică declarată*
Conductivitate termică de calcul**

λ10sec
λ23/50%

W/(mK)
W/(mK)

0,0438
0,045

Capacitate calorică masică c J/(kgK) 1300

Densitate aparentă ρ kg/m3 100 ÷ 115

Coeficient de difuzie a vaporilor de apă μ - 3

Coeficient de absorbție acustică αW - 0,35

Reacție la foc - - clas A1 – material incombustibil

Coeficient de absorbție de apă (scurtă durată) - kg/m2 ≤ 2,0

Rezistența la compresiune fb kPa ≥ 350

Lungime x Înălțime - mm 600 x 500

Grosime - mm 50 75 100 125 150 200

Rezistența la transfer termic R (m2K)/W 1,11 1,67 2,22 2,78 3,33 4,44

* Valoare determinată în setul de condiții: 10°C temperatură în mediu uscat
** Valoare determinată în setul de condiții: 23°C temperatură și o umiditate relativă de 50%

Date tehnice – Adeziv mineral ușor Multipor

Conductivitate termică declarată λ10sec W/(mK) 0,21 - 0,23

Coeficient de difuzie a vaporilor de apă μ - ≤ 10

Reacție la foc - - clasa A2 – material incombustibil

Coeficient de absorbție de apă (scurtă durată) - kg/m2min0,5 ≤ 0,2

Rezistența la compresiune fm N/mm2 1,5 – 5,0

B. Mortar ușor Multipor
pentru lipire, armare și finisare
Este produsul esențial, perfect compatibil cu plăcile minerale Multipor și care 
vine în completarea acestui sistem. Cu o greutate mult redusă pentru o aplicare 
sigură, mortarul ușor Multipor oferă o deosebită aderență, dar și izolare termică.

Proprietăți mortar:
 alb natural
 procesare ușoară
 aderență ridicată
 stabilitate dimensională
 randament în execuție
 impermeabilitate la apă
 permeabilitate la vapori
 rezistență la îngheț / dezgheț
 incombustibilitate

Utilizare:
 Lucrabilitate: aproximativ  1,5 ore
 Temperatura de lucru: ≥ 5º C
 Necesar de apă: aproximativ 

7,5 - 8 l/sac
 Grosime strat lipire: max. 5 mm
 Grosime strat armare (inclusiv 

plasă): aproximativ 5-6 mm

 Grosime strat finisare (alternativ, 
tencuială subțire): 2-3 mm

 Randament maxim: aproximativ 
6 m2 /sac pentru o grosime a stra-
tului de 5 mm

Timp de uscare:
 Pentru lipire, timpul de uscare in 

conditii optime este intre 24-48h
 Timpul de uscare pentru grunduire 

(masa de spaclu) si tencuire este 
de 24h/mm grosime strat

Depozitare și ambalare:
 Depozitare: max. 12 luni pe paleți 

uscați
 Ambalare: 20 kg/sac, 35 saci/palet

Știați că:  un strat de adeziv mineral ușor Multipor, cu o grosime de 1 cm, este echivalent cu un strat de beton armat de 9 ori mai 
gros (de aproximativ 9-10 cm) în ceea ce privește izoarea termică!
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C. Accesorii
 Plasa din fibră de sticlă pentru ar-

mare. Densitatea este ≥ 160 gr/mp.
 Dibluri pentru termosistem
 Găleata pentru măsurarea exactă a 

necesarului de apă
 Profile de colţ sau de capăt
 Densitatea plasei de armare este 

160 gr/mp

Fierăstrău manual

Placă de şlefuit

Agitator electric manual cu paletă 
pentru amestec mortar

Drișcă metalică cu dinți 
(10 mm profilaţie pentru plăci ≤150 mm; 12 mm profilaţie pentru plăci >150 mm)

D. Unelte necesare prelucrării:
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Izolația minerală Multipor, opțiunea perfectă 
pentru izolarea plafoanelor

Suprafața curată
Micile defecte de suprafață 
rezultate în urma manipulării 
pot fi ușor remediate cu aju-
torul adezivului mineral ușor 
Multipor. Planeitatea se asigu-
ră cu ajutorul plăcii de șlefuit.
Totul poate arăta impecabil, 
poate rămâne cu aspect apa-
rent sau poate fi acoperit cu 
un strat subțire (aprox. 2 mm) 
de finisaj vopsit, cu sau fără 
armare, folosind plasa din fi-
bră de sticlă și adeziv mineral 
ușor Multipor.

Estetic 
Plăcile minerale izolatoa-
re Multipor, în opoziție cu 
imaginea sumbră dată de 
suprafețele de culoare gri spe-
cifice betonului, redau spațiilor 
o atmosferă agreabilă și lumi-
noasă.

Aderența rapidă
Plăcile minerale izolatoare 
Multipor pot fi montate ra-
pid și ușor prin simpla lipire 
cu mortarul ușor Multipor. 
Fixarea prin lipire este avan-
tajoasă mai ales la tavane, 
nemafiind nevoie de găuri, 
ancore, dibluri. Pe suprafețe 
mari, mesariașii îndemânatici 
obțin o viteză considerabilă 
de execuție, adică un avantaj 
evident.

Ușor de pus în operă
Cu un format compact și o 
greutate mică, plăcile minera-
le izolatoare Multipor minimi-
zează efortul depus la execuția 
izolării termice a plafoanelor 
la subsoluri și garaje.

Modelare facilă
Plăcile izolatoare minerale 
Multipor sunt ușor de imple-
mentat în orice tip de proiect 

și formă a stratului suport. 
Flexibile și cu suprafețe ușor 
de prelucrat, proiectarea este 
tot mai simplă. Se păstrează 
aspectul estetic al plafoanelor.

Perfect ecologic
Plăcile Multipor sunt clasifica-
te ca fiind inofensive din punct 
de vedere biologic și recoman-
date pentru construcții „verzi” 
de către IBU (Institut for Bau-
en und Umwelt e.V. – Institutul 
German pentru Construcții și 
Mediu). Mai mult decât atât 
Multipor primește Certificatul 
de Calitate Natureplus prin 
care se recunosc meritele 
pentru impactul redus asupra 
mediului.

Un produs du-
rabil și sus-
tenabil.

Avantaje ale folosirii 
Multipor

 Silver Member 2012

RoGBC.org

 Silver Member 2012

RoGBC.org

 Silver Member 2012

RoGBC.org
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Punerea în operă a sistemului termoizolator din 
plăci minerale Multipor la izolarea plafoanelor

1. Prepararea stratului suport
Atât plafoanele vechi, cât și cele noi de la garaje sau subsoluri au nevoie de evaluarea și pregătirea suprafeței de contact. Suprafețele din 
beton trebuie să fie plane, fără reziduuri, uscate și capabile să realizeze un contact ferm prin aplicarea adezivului mineral ușor Multipor.

2. Pregătirea mortarului
Mortarul ușor Multipor este semipreparat și necesită doar adaos de apă curată. Se folosește pentru lipire și, dacă este necesar, 
pentru armare și finisare. Cantitatea de apă necesară se măsoară cu un recipient gradat și se ajustează în funcție de temperatura 
de lucru. A nu se folosi adezivul atunci când temperatura aerului sau a suprafeței de contact este sub 5º C. Dintr-un sac se obțin 
aproximativ 30 l material proaspăt.

Amestecați mortarul ușor... Aplicați mortarul
Se amestecă mortarul uşor: 20 kg cu cca. 
8 l de apă pentru a obţine aproximativ 30 
l de material proaspăt. După prima etapă 
de amestecare a mortarului, este necesar 
un repaus de 5 minute pentru reacții după 
care se continuă amestecarea. Se aplică 
uniform pe toată suprafața cu ajutorul 
mistriei dințate (plăci cu grosimea mica 
de 12,5cm inclusiv = profilație dinți 10 
mm, plăci cu grosimea mai mare (inclu-
siv) de 15cm = profilație dinți de 12mm.

3. Aplicarea plăcilor multipor

Fără găuri sau ancoraje! . Adezivul se 
aplică în grosimi de 8 -10 mm. Acest lucru 
permite compensarea unei neplaneități de 
până la 3 mm

Presați ușor . Poziționați placa minerală 
imediat după întinderea mortarului ușor la o 
distanță de aproximativ 20 mm față de placa 
lipită anterior

Fixare ușoară . Placa se presează ușor 
pe perete și se glisează înspre placa deja 
poziționată până la atingerea marginilor
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Notă:
Nu este necesară sprijinirea plăcilor până la întărirea mortarului.

În zonele unde se dorește o rezistență la șocuri mecanice, se recomandă armarea și 
finisarea plăcilor cu adezivul mineral ușor Multipor.

Șlefuiți dacă este necesar… Zonele care 
ies în relief pot fi nivelate ușor prin șlefuire

Ajustarea dimensiunilor. La nevoie, plăcile 
se debitează ușor cu ajutorul fierăstrăului

Se ajustează sub orice unghi Se creează spațiu necesar 
pentru instalaţii

Aplicarea diblurilor . Se recomandă 
utilizarea diblurilor cu capăt metalic, în 
situația în care nu se folosește armarea 
sistemului

6. Protejarea suprafețelor:
Plăcile minerale izolatoare Multipor se pot finisa cu vopsea normală pe baza de silicat sau cu un strat de adeziv mineral ușor 
Multipor de aproximativ 3 mm, drişcuit ulterior pentru ornamentare. Aplicarea diblurilor se recomandă a se realiza sub plasă, în 
situația armării la suprafață. Stratul de armare alcătuit din adeziv și plasă trebuie să fie mai mare de 5 mm.

7. Îmbinări:
Se poate folosi rostuirea cu silicon acrilic pe contur
Se recomandă folosirea profilelor capăt, colț sau rost, după caz.
Se recomandă la planșeele din fâșii de beton armat păstrarea rostului și la nivelul plăcilor.

4. Ajustarea plăcilor minerale cu bold

5. Aplicarea diblurilor

Sfat practic: 
Se recomandă folosirea ochelarilor de protecție și atunci când executați operații deasu-
pra nivelului capului.
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Detalii tip pentru termoizolarea plafoanelor 
cu Multipor la subsoluri și garaje

1. Placare grindă beton armat

3. Schimbare de nivel a plafonului 
și protecția cu profil de colț

4. Schimbare de nivel a plafonului și protecția 
cu profil de capăt

005 Grindă beton armat
007 Placă beton armat
011 Profil de capăt
044 Rost (fără mortar)

2. Schimbare de nivel a plafonului 
cu detaliu de lipire a plăcilor

173 Adeziv mineral ușor Multipor – lipire
175 Profil de colț
251 Placă Minerală Izolatoare Multipor

Placare grindã beton armat Schimbare de nivel a plafonului Exemplu de placare ã ã dibluri - vedere frontalãPlacarea plafonului - secþiune transversalã contur

Montare sistem fixare instalaþii

Detalii tip pentru izolarea termicã a plafoanelor cu Ytong Multipor la subsoluri ºi garaje

007 Placã beton armat

130 Etanșare elasticã

168 Zidãrie existentã
173 Adeziv mineral ușor Ytong Multipor - lipire

178 Ancorã de fixare

005 Grindã beton armat

007 Placã beton armat

011 Profil de capãt

044 Rost ( fãrã mortar )

173 Adeziv mineral ușor Ytong Multipor - lipire
175 Profil de colþ

251 Placã mineralã izolatoare Ytong Multipor

179 Tijã filetatã

180 Piuliþã și șaibã

181 Piesã susþinere  ( ex: colier þeavã )

251 Placã mineralã izolatoare Ytong Multipor

Schimbare de nivel a plafonului ºi protecþia cu
profil de colþ

Schimbare de nivel a plafonului ºi protecþia cu
profil de capãt Exemplu de placare cu dibluri - vedere frontalã
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Montare sistem fixare instalaþii
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175 Profil de colþ

251 Placã mineralã izolatoare Ytong Multipor

179 Tijã filetatã

180 Piuliþã și șaibã

181 Piesã susþinere  ( ex: colier þeavã )

251 Placã mineralã izolatoare Ytong Multipor

Schimbare de nivel a plafonului ºi protecþia cu
profil de colþ

Schimbare de nivel a plafonului ºi protecþia cu
profil de capãt Exemplu de placare cu dibluri - vedere frontalã
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Placarea plafonului – 
secțiune transversală contur

Exemplu de placare cu dibluri –
vedere frontală Montare sistem fixare instalații

007 Placă beton armat
130 Etanșare elastică
168 Zidărie existentă
173 Adeziv mineral ușor Multipor – lipire
178 Ancoră de fixare

Exemplu de placare fără dibluri – 
vedere frontală

179 Tijă filetată
180 Piuliță și șaibă
181 Piesă susținere (ex: colier țeavă)
251 Placă minerală izolatoare Multipor

Placare grindã beton armat Schimbare de nivel a plafonului Exemplu de placare ã ã dibluri - vedere frontalãPlacarea plafonului - secþiune transversalã contur

Montare sistem fixare instalaþii

Detalii tip pentru izolarea termicã a plafoanelor cu Ytong Multipor la subsoluri ºi garaje
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Izolarea punții termice a peretelui exterior / 
intersecție cu plafonul izolat termic

Izolarea punții termice a peretelui exterior 
și prinderea cu dibluri / intersecție cu plafonul 
izolat termic

Izolarea graduală a punții termice a peretelui exterior /  
intersecție cu plafonul izolat termic

007 Placă beton armat
011 Profil de capăt
130 Etanșare elastică
168 Zidărie existentă

Izolarea punții termice a peretelui exterior 
și protecția cu profil de capăt / intersecție 
cu plafonul izolat termic.

173 Adeziv mineral ușor Multipor – lipire
178 Ancoră de fixare
251 Placă minerală izolatoare Multipor
323 Diblu Multipor pentru tavan

007 Placã beton armat

011 Profil de capãt

130 Etanșare elasticã

168 Zidãrie existentã

173 Adeziv mineral ușor Ytong Multipor - lipire

178 Ancorã de fixare

251 Placã mineralã izolatoare Ytong Multipor

323 Diblu Ytong Multipor pentru tavan

Izolarea punþii termice a peretelui exterior / Intersecþie cu
plafonul izolat termic

Izolarea punþii termice a peretelui exterior si protecþia cu
profil de capãt / Intersecþie cu  plafonul izolat termic

Izolarea punþii termice a peretelui exterior si prinderea cu
dibluri / Intersecþie cu  plafonul izolat termic

Izolarea gradualã a punþii termice a peretelui exterior /
Intersecþie cu  plafonul izolat termic

Detalii tip pentru izolarea termicã a plafoanelor cu Ytong Multipor la subsoluri ºi garaje
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Detalii tip pentru izolarea termicã a plafoanelor cu Ytong Multipor la subsoluri ºi garaje

007 Placã beton armat

011 Profil de capãt

130 Etanșare elasticã

168 Zidãrie existentã

173 Adeziv mineral ușor Ytong Multipor - lipire

178 Ancorã de fixare

251 Placã mineralã izolatoare Ytong Multipor

323 Diblu Ytong Multipor pentru tavan

Izolarea punþii termice a peretelui exterior / Intersecþie cu
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Detalii tip pentru izolarea termicã a plafoanelor cu Ytong Multipor la subsoluri ºi garaje
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Detalii tip pentru izolarea termicã a plafoanelor cu Ytong Multipor la subsoluri ºi garaje
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Izolare termică, comportament 
acustic și protecția împotriva focului
Fizica construcțiilor
Protecția împotriva 
excesului de umiditate
Umiditatea în exces nu are un 
efect negativ major asupra 
plăcilor minerale izolatoare 
Multipor. Această proprietate 
este foarte utilă pentru sub-
soluri inundabile fie datorită 
pânzei freatice ridicate, fie prin 
posibile scăpări din instalațiile 
de apă sau chiar declanșarea 
automată a stingerii incendiilor 
cu apă. Pentru a testa limitele, 
a fost efectuat următorul test: 
o suprafață de beton reprezen-
tând planșeul a fost protejată 
cu plăci minerale izolatoare 
Multipor aplicate prin lipire și 
submersat în apă pentru câ-
teva zile. Rezultatul a fost ui-
mitor: plăcile au rămas nede-
teriorate, aderența mortarului 
nemodificată, iar după câteva 
zile, în urma ventilării naturale, 
izolarea termică era refăcută și 
întreg ansamblul funcționa ca 
la început. 
Alte sisteme nu pot performa 
la fel, iar pentru clădiri mari, 
generează cheltuieli suplimen-
tare în lanț prin: dezafectarea 
sistemului existent, depo-
zitarea și achiziția/execuția 
unui alt sistem, timp în care 
subsolul nu poate fi utilizat în 

scopul destinat inițial, necesi-
tând astfel soluții alternative 
costisitoare.

Protecția la foc
Incombustibile conform SR EN 
13501-1, plăcile minerale izola-
toare Multipor, alături de mor-
tarul ușor Multipor, asigură un 
nivel de securitate în subsoluri 
și garaje, greu de egalat.
În caz de incendiu, plăcile 
minerale supuse unor tem-
peraturi extreme și acțiunii 
flăcărilor nu emană gaze toxice 
sau fum. Sistemul poate fi 
utilizat de asemenea pentru a 
spori rezistența la foc a unor 
elemente care în alte condiții 
nu oferă protecție la foc pentru 
o perioadă suficientă de timp. 
Un alt avantaj al plăcilor mi-
nerale izolatoare Multipor este 
rezistența la foc concomitent 
cu izloarea termică din timpul 
incendiilor, o proprietate care 
salvează nu doar integritatea 
planșeului (protejează fierul 
de armare din placa de beton 
armat), dar și straturile supe-
rioare care includ instalațiile 
mascate. Și deoarece acest 
sistem nu se topește, este ide-
al pentru protecția rutelor ale-
se pentru ieșirile de urgență.

Economia de energie
Din acest punct de vedere și în 
concordanță cu cerințele lega-
le, plafoanele care delimitează 
spațiile încălzite trebuie izolate 
termic. Prin aplicarea plăcilor 
minerale izolatoare Multipor se 
limitează transferurile termice 
atât în câmp, cât și în zonele cu 
punți termice pentru a atinge 
nivelul de confort dorit.

Comportament acustic
Cu un volum de pori în 
proporție de 95% din volum, 
plăcile minerale izolatoare 
Multipor sunt neutre din punc-
tul de vedere al influenței asu-
pra izolării fonice în folosirea 
ca și componente ale termo-
sistemului. În utilizare,  plăcile 
minerale Multipor nu vibrează 
la interacţiunea cu unda so-
noră, astfel izolarea fonică nu 
scade ( datorită efectului de 
timpan) aşa cum se întâmplă 
în cazul altor tipuri de izolaţii.

Neutre din 
punct de 
vedere acustic.

În caz de 
incendiu, 

plăcile minerale 
Multipor supuse 

unor tempe-
raturi extreme și 
acțiunii flăcă rilor 

nu emană gaze 
toxice sau fum
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Referințe
Sistemul izolator Multipor și-a câștigat renumele, fiind utilizat în acoperirea a peste 1 milion metri pătrați la tavane și pereți. 

Allianz Arena, Munchen, Germania

Intersecție grindă și diafragmă beton armatUniversitatea din Leipzig, Germania

Sala sport Düsseldorf, Germania Adaptare simplă la toate tipurile de suport
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Sediul Xella, Duisburg, Germania
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Notițe

www.multipor.ro
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Notă: această broșură este publicată de Xella RO S.R.L. Informațiile sunt prezentate cu 
scop de sfaturi practice și sunt revizuite până la momentul publicării.

Ținând cont că reglementările și legile în vigoare sunt într-un proces de continuă 
schimbare, informațiile cuprinse în acest pliant nu sunt cu caracter legal și nu pot fi 
supuse ca probe pentru reclamații. 

O consultare a normativelor și reglementărilor în vigoare trebuie atent făcută pentru 
fiecare caz în parte.
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Xella RO S.R.L.
www.multipor.ro

Linia verde 
0800 008 222


