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ŞAPE - SISTEME EPOXIDICE

brute, autonivelante, de egalizare, speciale, epoxidice
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2. Avantajele sistemelor de şape şi de
acoperiri epoxidice Lasselsberger-Knauf
•	Experienşa în domeniul şapelor a grupului Lasselsberger-Knauf, numşrş	decenii;
•	Departamentul propriu de cercetare-dezvoltare este dotat cu echipamente la nivelul momentului;
•	Calitatea produselor se aflş	în centrul preocupşrilor noastre. Avem norme interne severe şi lucrşm
	 conform standardelor de management al calitşşii ISO 9001;
•	Oferim soluşii funcşionale şi tehnologice integrate în sisteme de şape, care rşspund		exigenşelor
	 constructive;
•	Ne preocupş	optimizarea aplicşrii - manual şi mecanizat. Vizşm: vitezş	de execuşie şi garanşia
	 calitşşii şapei finite;
•	Reprezentanşii companiei noastre acordş	 asistenşş	 la alegerea soluşiei, la ofertare şi la execuşia
	 în şantier;
•	Avem programe regulate de şcolarizare şi consultanşş, destinate comercianşilor de materiale de
	 construcşii şi constructorilor;
•	şapele Lasselsberger-Knauf corect alese şi turnate au o garanşie de 3 ani şi		„dureazş	o viaşş“.

Decizia pentru sistemul corect de şapă la proiectare şi execuţie presupune cunoştinţe generale temeinice în domeniul construcţiilor şi 
cunoştinţe specifice ale sistemelor de şape.
În afară de rezistenţele mecanice, exigenţele referitoare la configurarea şi formarea rosturilor, aportul şapelor legat de izolare termică şi 
acustică, înglobarea în corpul şapei a  diverselor elemente de instalaţii sau a încălzirii prin pardoseală, participă în mod esenţial la configu-
rarea sistemului de şapă.

Funcţionalitatea încăperii şi cota proiectată a pardoselii (cota 0), determină  alegerea sistemului de şapă şi implicit grosimea acesteia.

În special sunt de verificat:

•	 Proiectarea detaliatş	a cotelor, privind alcştuirea pardoselii inclusiv a acoperirii (mochetş, placşri, parchet, etc.);
•	 Planeitatea;
•	 Capacitatea de absorbşie a stratului suport (la şape în conlucrare cu suportul şi de egalizare);
•	 Fluxurile de umiditate în exploatare, inclusiv vapori (la şape în conlucrare cu suportul şi de egalizare);
•	 Porozitate	 	 capacitatea portantş	 a suportului (straturi din componenşa sistemelor de şape, cu rezistenşş	 scşzutş);
	 - deficitarş	(în ceea ce priveşte absorbşia);
•	 Starea de curşşenie a stratului suport;
•	 Cotele şi pozişia instalaşiilor înglobate în corpul şapei. Soluşiile de fixare a acestora;
•	 Straturile de izolaşie prevşzute a fi montate în şantier;
•	 Straturile de separaşie prevşzute a fi montate în şantier;
•	 Etanşarea împotriva umiditşşii şi barierei de vapori (ex. la şape peste umpluturş	 sau în încşperi cu formare puternicş	 de
	 vapori - bucştşrii sau spşlştorii);
•	 Evaluarea fenomenului de condens şi evacuarea apei formate (ex. peste garaje subterane);
•	 Cerinşele privind configurarea rosturilor.

Interdependenţa: „construcţie - şapă“
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3. Produse Lasselsberger-Knauf

3.1 Tipuri de şape, nomenclator conform normelor

Şape brute de ciment
Denumire Nomenclator Descriere Consum Ambalare

conform EN 13823

Zementestrich 12 CT - C 12 - F 3 Şapă brută de ciment 12CT - C 12 - F 3 Şapă brută de ciment 12 20kg/m2/cm sac 40kg, 30 buc./palet/1,2to

Zementestrich 20 CT - C 20 - F 4 Şapă brută de ciment 20 20kg/m2/cm sac 40kg, 30 buc./palet/1,2to

Zementestrich 30 CT - C 60 - F 5 Şapă brută de ciment 30 20kg/m2/cm sac 40kg, 30 buc./palet/1,2to

Zementestrich 50 CT - C 50 - F 7 Şapă brută de ciment 50 20kg/m2/cm sac 40kg, 30 buc./palet/1,2to

Schnellestrich CT - C 25 - F 5 Şapă rapidă 20kg/m2/cm sac 25kg, 48 buc./palet/1,2to

Schnelltrocknender Estrich CT - C 20 - F 4 Şapă cu uscare rapidă 20kg/m2/cm sac 40kg, 30 buc./palet/1,2to

Einstreumaterial Întăritor de pardoseală 4kg/m2 sac 25kg, 48 buc./palet/1,2to

Kontakt ZE Amorsă (şlem) pentru şape 1,5kg/m2 sac 25kg, 48 buc./palet/1,2to

Estrichgrund Amorsă (grund) pentru şapă 0,18kg/m2 găleată 5kg 

Estrichgrund Amorsă (grund) pentru şapă 0,18kg/m2 găleată 15kg 

Şape autonivelante - pe bază de ciment de anhidrit
Denumire Denumire Consum Ambalare

Fließestrich 50 Largo CA - C 25 - F 5 Şapă autonivelantă 50 LargoCA - C 25 - F 5 Şapă autonivelantă 50 Largo 18kg/m2 sac 40kg, 30buc./palet/1,2to

Fließestrich 80 CA - C 35 - F 7 Şapă autonivelantă 80CA - C 35 - F 7 Şapă autonivelantă 80 18kg/m2 sac 40kg, 30buc./palet/1,2to

Şape de egalizare - autonivelante
Denumire Denumire Consum Ambalare

Estrichgrund Amorsă (grund) pentru şapă 0,18kg/m2 găleată 5kg

Estrichgrund Amorsă (grund) pentru şapă 0,18kg/m2 găleată 15kg

Nivo 0-10mm Nivo 0-10mm 16kg/m2/cm sac 25kg, 48buc./palet/1,2to

Nivo 3-15mm Plus Nivo 3-15mm Plus 16kg/m2/cm sac 25kg, 48buc./palet/1,2to

Nivo 3-15 Rapid Nivo 3-15 Bond 16kg/m2/cm sac 25kg, 48buc./palet/1,2to

Nivo 10-30 Nivo 10-30 16kg/m2/cm sac 25kg, 48buc./palet/1,2to

Accesorii
Denumire Consum Ambalare

Bandă perimetrală 8/100 şi 10/120
se stabileşte în 

şantier
ml

Folie PE
se stabileşte în 

şantierşantier
m2

Profil de rosturi conform listei Accesorii
Lasselsberger-KnaufLasselsberger-Knauf

se stabileşte în 
şantierşantier

ml

Umplutură EPS stabilizată cu ciment
Denumire Consum Ambalare
StyroFloor 11l/m2/cm sac 50l, 40buc./palet/2m/cm sac 50l, 40buc./palet/2m3
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4.1 Şapa aderentă (în conlucrare cu suportul)

Stratul suport trebuie să fie uscat, stabil, desprăfuit, fără pete de ulei sau vopsele, să nu prezinte desprinderi sau exfolieri, să nu fie îngheţat 
sau fisurat. Pentru aceasta, după caz, se impune prelucrarea mecanică prealabilă turnării şapei (ex. sablare, frezare). Este necesară pregătirea 
zonei de aderenţă prin desprăfuire şi amorsare obligatorie. Funcţia principală a amorsei este de a controla absorbţia apei în timpul turnării 
şi uscării şapei. Se realizează şi o limitare a ascensiunii aerului din stratul suport, evitând formarea apariţiei „bulelor“ în şapele fluide subţiri. 
Eficienţa amorsajului în zona de aderenţă privind reglarea absorbţiei de apă, trebuie testată printr-o turnare de probă. În cazul şapelor 
autonivelante se verifică proprietatea intrinsecă de autonivelare. 

Absorbţia apei prin elemente de construcţie verticale cu care şapa proaspăt turnată vine în contact, se evită fie prin grunduire, fie prin 
utilizare de benzi perimetrale.

Şapele în conlucrare cu suportul pot fi expuse şi în exploatare, după uscarea şapei,  la contactul cu umiditatea care trece prin stratul suport. 
Proiectantul trebuie să evalueze acest fenomen şi să ia  măsuri adecvate privind limitarea şi/sau dirijarea fluxurilor de umiditate (inclusiv 
de vapori).

4.2 Şapa flotantă (şapă pe strat de separaţie)

Şapele turnate peste elemente constructive în contact cu umplutura, unde poate exista acces de umiditate fără a exercita presiune 
hidrostatică, se va prevedea o hidroizolaţie (ex. fâşii bituminoase sudate). Felul şi grosimea izolaţiei vor fi date de către proiectant.

Şapă aderentă, în directă legătură cu su-
portul din beton (placă sau radier), pentru 
solicitări mecanice deosebite (ex. trafic de 
stivuitoare, etc.).

Şapă pe folie de separaţie. Soluţia optimă - 
folia (prin natura materialului şi felul în care 
este montată) are şi funcţie de barieră de 
vapori.

TencuialăTencuială

Perete

Bandă perimetrală
Şapă brută de ciment sau
Şapă autonivelantă pe bază de 
ciment de anhidrit
Zonă de aderenţă

Grosime minimă:

25mm şapă autonivelantă pe bază 
de ciment de anhidrit

Placa din beton

Tencuială

Perete

Bandă perimetrală
Şapă brută de ciment
Şapă autonivelantă pe bază de 
ciment de anhidrit
Strat de separaţie (barieră de vapori)

Grosime minimă:
45-50mm şapă brută de ciment
30mm şapă autonivelantă pe bază 
de ciment de anhidritPlaca din beton

4. Sisteme de şape
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4.4 Şapa cu încălzire înglobată (încălzire prin pardoseală)

Şapă pentru sisteme de încălzire prin pardoseală

4.3 Şapa flotantă (şapă pe strat de izolaţie)

Şapă pe strat de izolaţie (termică/acustică) sau pe umplutură uşoară

Şapă flotantă pentru reglarea înălţimii 
constructive prin umplutură sau plăci de 
izolaţie termică/acustică (ideal pentru clădiri 
de locuit sau birouri)

Combinaţia optimă între izolaţia  
termo-acustică şi placa de bază a sistemului 
de încălzire prin pardoseală

TencuialăTencuială

Perete

Bandă perimetrală
Şapă brută de ciment sau
Şapă autonivelantă pe bază de 
ciment de anhidrit
Strat de separaţie 
(barieră de vapori)

Grosime minimă:
45-50mm şapă brută de ciment
35mm şapă autonivelantă pe bază 
de ciment de anhidrit

Umplutură

Barieră de vapori dacă e necesar din 
fizica construcţiilor

TencuialăTencuială

Perete

Bandă perimetrală

Şapă brută de ciment sau
Şapă autonivelantă pe bază de 
ciment de anhidrit

Grosime minimă:
45-50mm şapă brută de ciment
35mm şapă autonivelantă pe bază de ciment de anhidrit
Izolaţie cu sistem de încălzire

Umplutură

Barieră de vapori dacă e necesar 
din fizica construcţiilor

Placa din beton

4. Sisteme de şape
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5. Rosturi

Există următoarele tipuri de rosturi: 

5.1.1 Rosturi de construcţie

Rosturile de construcţie traversează toate elementele por-
tante şi neportante ale clădirii sau construcţiei. Acestea tre-
buie să fie prevăzute în locul din şapă şi pardoseală precum 
şi de lăţimea în care au fost proiectate. Aplicabile la sisteme 
de şape brute de ciment, autonivelante şi de egalizare.

5.1.2 Rosturi de contracţie

Rosturile de contracţie se execută pentru a permite 
deformări, respectiv deplasări ale şapei (de ex. contracţie), 
din influenţa temperaturii sau încărcării pe direcţie 
verticală sau orizontală. Rosturile de contracţie se execută 
pe 2/3 din grosimea şapei şi se închid după terminarea 
procesului de uscare. Aplicabile la sisteme de şape brute 
de ciment.

5.1.4 Rosturi perimetrale

Rosturile perimetrale sunt rosturi de contact ale şapei cu 
pereţii, respectiv cu elementele ce o străpung (coloane, 
etc.). Aplicabile la sisteme de şape brute de ciment, autoni-
velante pe bază de ciment de anhidrit şi şape de egalizare.

5.1.3 Rosturi de dilataţie

Formarea rosturilor de dilataţie este necesară datorită 
dilataţiei termice prin variaţii de temperatură. Rosturile de 
dilataţie de lăţime minimă de 8mm se execută pe întreaga 
grosime a şapei şi se continuă în pardoseală.
Aplicabile la şape brute de ciment, autonivelante şi de 
egalizare.

Profil pentru rosturi, 
rost de silicon

Pardoseală, gresie

Şapă

Barieră de vapori

Izolaţie

Construcţia de bază

Şapă

Barieră de vapori

Izolaţie

Construcţia de bază

Pardoseală, gresie

Rostul după priză se umple

Şapă

Barieră de vapori

Izolaţie

Construcţia de bază

Pardoseală, gresie

Rostul după priză se umple

Şapă

Barieră de vapori

Izolaţie

Construcţia de bază

Pardoseală, gresie

Rost perimetral

Se taie rostul

5.1 Tipuri de rosturi

8 mm
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5. Rosturi

5.2.1 Rosturi din construcţie

Se aplică la şape brute de ciment, autonivelante şi de egalizare. Rosturile de construcţie trebuie să fie preluate şi executate atât în şapă 
cât şi în pardoseală.

5.2.2 Rosturi de contracţie

Aplicabile numai la şape brute de ciment. Şapele pe folie de separaţie, flotante şi pentru încălzirea în pardoseală se pot deplasa relativ 
liber. La şapele brute de ciment pot apărea în timpul procesului de întărire fisuri datorate tensiunilor interne. Prin execuţia unui rost de 
contracţie pot fi controlate tensiunile interne ale şapei, care, în stare proaspătă, poate fi tăiat până la 2/3 din grosime (1/3 rămâne întreagă) 
iar suprafaţa continuă a acesteia este limitată la 25m2. Rosturile de contracţie vor fi închise la sfârşitul procesului de uscare (de ex. cu răşină 
epoxidică sau cu adeziv pentru gresie).

5.2.3 Rosturi de dilataţie

Aplicabile la şape brute de ciment, autonivelante pe bază de ciment de anhidrit şi de egalizare. Formarea de rosturi de dilatare este 
necesară în corelaţie cu dilatările datorită variaţiilor importante de temperatură (de ex. încălzire prin pardoseală). La şapele brute de ci-
ment cu o suprafaţă de peste 40m2, trebuie prevăzut un rost de dilataţie atât la încălzire prin pardoseală cât şi la şape standard. Rostul de 
dilataţie de lăţime minimă de 8mm se execută pe întreaga grosime a şapei şi se continuă şi în pardoseală. Şapele autonivelante pe bază de 
ciment de anhidrit, fără încălzire prin pardoseală, pot fi executate fără rosturi de dilataţie, în suprafaţă de până la 1000m2. 
La sisteme de şape autonivelante cu încălzire prin pardoseală se execută rosturi de dilataţie la suprafeţe de 80-300m2. Diagonala suprafeţei, 
în cazul suprafeţelor pătrate sau rectangulare, nu trebuie să depăşească 10m. La o suprafaţă de 300m2 (şapă autonivelantă cu încălzire prin 
pardoseală) se va avea în vedere o distribuţie uniformă a temperaturii.

5.2.4 Rosturi perimetrale

Aplicabile la şape brute de ciment, autonivelante şi de egalizare. Toate tipurile de şape vor fi separate de elementele verticale ale construcţiei, 
printr-un material flexibil în grosime minimă de 8mm, cu funcţie de rost perimetral. Această bandă perimetrală trebuie să depăşească cu 
min. 2cm grosimea planificată a şapei şi trebuie asigurată suficient împotriva deplasării în timpul turnării şapei.
La execuţia stratului de separaţie (folie) trebuie realizată o legătură etanşă între folie şi fâşia de margine (se recomandă benzi perimetrale 
cu folie).

Atenşie:

Depşşirea înşlşimii fâşiei de margine faşş	de pardoseala finitş, se va tşia dupş	definitivarea lucrşrilor de pardosealş. Prin aceasta
se va evita formarea de punşi acustice prin contactul între pardosealş	şi pereşii laterali.

5.2 Funcţionalitatea rosturilor



95.3.1 Proiectare şi premise

Proiectarea rosturilor, drept componentă a părţii scrise sau a caietelor de sarcini, constituie baza pentru executantul unei şape, la deter-
minarea suprafeţei continue maxime de şapă şi la stabilirea rosturilor.

Suprafeşe de şapş	raportate la sisteme de şapş:

Şape brute de ciment:
• peste 25m2 şapă standard - execuţie de rosturi de contracţie
• peste 40m2 sisteme de şape brute de ciment şi şape de încălzire - execuţie de rosturi de dilataţie.

Şape autonivelante pe bază de ciment de anhidrit:
• până la 1000m2, şapă standard, fără rosturi (raportul lungime/lăţime max. 3:1);
• de la 80-300m2, şapă de încălzire - execuţie de rosturi de dilataţie.
(decizia pentru suprafaţa corectă de şapă de încălzire de 80-300m2 depinde de diagonala de max. 10m şi de repartizarea uniformă a 
temperaturii pe suprafaţă).

În afarş	de acestea, se vor respecta:
În general, o şapă autonivelantă pe bază de ciment de anhidrit poate fi executată în suprafaţă de până la 1000m2 fără rosturi, atât timp 
cât se respectă condiţia raportului dintre lungimea şi lăţimea suprafeţei de max. 3:1 şi nu există intrânduri de muchii sau alte elemente. În 
zona uşilor, la proeminenţe de suprafeţe şi la separarea de suprafeţe încălzite şi de cele neîncălzite, se vor prevedea rosturi.

Suprafeţele mai mari, de până la 1000m2, sunt posibile fără rosturi dacă:
• suprafaţa încăperii este pătrată sau rectangulară (cu raport de lungime/lăţime de max 3:1);
• benzile perimetrale se dimensionează corespunzător mai groase (>10mm);
• se folosesc pardoseli flexibile (la pardoseli rigide sunt necesare rosturi suplimentare în pardoseală, vezi ÖNORM B2242-5).

Rosturile sistemelor de şapă se proiectează:
• proiectatul va elabora un plan cu rosturile din care să rezulte felul şi dispunerea rosturilor (din construcţie, de dilataţie  
 şi perimetrale);
• planul rosturilor este componentă a caietului de sarcini şi va fi pus la dispoziţia executantului;
• poziţia definitivă a rostului va fi stabilită la faţa locului, înainte de execuţie, de către proiectant de comun acord cu  
 executanţii (executantul instalaţiei de încălzire, al şapei, al pardoselii);
• la elaborarea planului rosturilor, proiectantul va ţine seama de funcţionalitatea tuturor tipurilor de rosturi.

Elemente geometrice perimetrale, ca de exemplu colţuri proeminente la coloane de perete sau hornuri, cât şi zone de lărgire sau îngu-
stare a suprafeţei şapei, vor fi luate în considerare în planul rosturilor. 

Rosturile de deplasare trebuie asigurate împotriva decalării pe verticală, prin dibluri cu manta ce permit mişcarea numai pe direcţie 
orizontală.

În cazul solicitării la rulare (de ex. în coridoare de spital) se va ţine seama în mod deosebit de formarea muchiilor rostului la alegerea 
conformaţiei rostului.

La rosturi din construcţie şi rosturi de deplasare se recomandă montarea de profile de terminaţie în şapă pentru a se asigura o 
conformaţie rectilinie a rostului şi pentru a asigura o aşezare plană a pardoselii.

La elemente constructive şi de instalaţii verticale (de ex. console de încălzire, conducte verticale) vor fi dispuse benzi perimetrale cu 
grosime de min. 5mm. 

5.3 Formarea rosturilor
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5. Rosturi

Reguli pentru configurarea rosturilor:
peste 25m2: rost de contracţie
peste 40m2: rost de dilataţie
la uşi: rost de dilataţie
la contactul cu pereţii: rost perimetral

Şape brute de ciment ZE 12/20/30/50

Şape autonivelante FE 50/80
Reguli pentru configurarea rosturilor:
până la 1000m2 fără rosturi
de la 100 - 120m2 şapă cu încălzire înglobată
  cu rosturi de dilataţie
120 - 300m2 şapă cu încălzire înglobată,
  conform pag.9 

Atenşie:
Pozişia rostului de dilatare se va corela cu traseul
pereşilor (şi a celor de compartimentare).

În zona uşilor, rostul de dilatare se coreleazş	 cu
pozişia pragului sau a blatului

RC....rost de contracţie perete portant
perete de compartimentare

RC....rost de contracţie perete portant
perete de compartimentare

5.4 Configuraţii de rosturi
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6. Şapele Lasselsberger-Knauf

6.1 Tipuri de şape - grosimi, umiditate reziduală, încărcare

Produs Grosime
Şapă în 

conlucrare cu 
sportul

Şapă pe 
folie de 

separaţie

Şapă 
flotantă

Şapă cu 
încălzire 

Umiditate 
reziduală 1

Se poate 
călca

Se poate 
încărca

Timp de 
uscare 2

min./max. Grosime recomandată în mm in % în zile în zilein % în zile în zilein % în zile în zile în zile

Şapă brută de ciment 12 30-80 30 50 50 50 2% 1 14 2830-80 30 50 50 50 2% 1 14 2830-80 30 50 50 50 2% 1 14 2830-80 30 50 50 50 2% 1 14 2830-80 30 50 50 50 2% 1 14 2830-80 30 50 50 50 2% 1 14 2830-80 30 50 50 50 2% 1 14 2830-80 30 50 50 50 2% 1 14 2830-80 30 50 50 50 2% 1 14 28

Şapă brută de ciment 20 30-80 30 50 50 50 2% 1 14 2830-80 30 50 50 50 2% 1 14 2830-80 30 50 50 50 2% 1 14 2830-80 30 50 50 50 2% 1 14 2830-80 30 50 50 50 2% 1 14 2830-80 30 50 50 50 2% 1 14 2830-80 30 50 50 50 2% 1 14 2830-80 30 50 50 50 2% 1 14 2830-80 30 50 50 50 2% 1 14 28

Şapă brută de ciment 30 30-80 30 45 45 50 2% 1 14 2830-80 30 45 45 50 2% 1 14 2830-80 30 45 45 50 2% 1 14 2830-80 30 45 45 50 2% 1 14 2830-80 30 45 45 50 2% 1 14 2830-80 30 45 45 50 2% 1 14 2830-80 30 45 45 50 2% 1 14 2830-80 30 45 45 50 2% 1 14 2830-80 30 45 45 50 2% 1 14 28

Şapă brută de ciment 50 30-80 3030-80 30 2% 1 14 282% 1 14 282% 1 14 282% 1 14 28

Şapă rapidă 30-80 30 50 50 50 2% 3 ore 230-80 30 50 50 50 2% 3 ore 230-80 30 50 50 50 2% 3 ore 230-80 30 50 50 50 2% 3 ore 230-80 30 50 50 50 2% 3 ore 230-80 30 50 50 50 2% 3 ore 230-80 30 50 50 50 2% 3 ore 230-80 30 50 50 50 2% 3 ore 2 2

Şapă cu uscare rapidă 30-80 30 50 50 50 2% 1 14 5Şapă cu uscare rapidă 30-80 30 50 50 50 2% 1 14 5Şapă cu uscare rapidă 30-80 30 50 50 50 2% 1 14 5Şapă cu uscare rapidă 30-80 30 50 50 50 2% 1 14 5Şapă cu uscare rapidă 30-80 30 50 50 50 2% 1 14 5Şapă cu uscare rapidă 30-80 30 50 50 50 2% 1 14 5Şapă cu uscare rapidă 30-80 30 50 50 50 2% 1 14 5Şapă cu uscare rapidă 30-80 30 50 50 50 2% 1 14 5Şapă cu uscare rapidă 30-80 30 50 50 50 2% 1 14 5Şapă cu uscare rapidă 30-80 30 50 50 50 2% 1 14 5

Întăritor de pardoseală pentru ZE20, ZE30, ZE50

Produs Grosime
Şapă în 

conlucrare cu 
sportul

Şapă pe 
folie de 

separaţie

Şapă 
flotantă

Şapă cu 
încălzire 

Umiditate 
reziduală 1

Se poate 
călca

Se poate 
încărca

Timp de 
uscare 2

min./max. Grosime recomandată în mm in % în zile în zilein % în zile în zilein % în zile în zile în zile

Şapă autonivelantă 
pe bază de ciment de 
anhidrit 50 Largo

25-80 25 30 35 35 1 1 3 25-8025-80 25 30 35 35 1 1 3 25-8025-80 25 30 35 35 1 1 3 25-8025-80 25 30 35 35 1 1 3 25-8025-80 25 30 35 35 1 1 3 25-8025-80 25 30 35 35 1 1 3 25-8025-80 25 30 35 35 1 1 3 25-8025-80 25 30 35 35 1 1 3 25-8025-80 25 30 35 35 1 1 3 25-80

Şapă autonivelantă 
pe bază de ciment de 
anhidrit 80

25-80 25 30 35 35 1 1 3 25-8025-80 25 30 35 35 1 1 3 25-8025-80 25 30 35 35 1 1 3 25-8025-80 25 30 35 35 1 1 3 25-8025-80 25 30 35 35 1 1 3 25-8025-80 25 30 35 35 1 1 3 25-8025-80 25 30 35 35 1 1 3 25-8025-80 25 30 35 35 1 1 3 25-8025-80 25 30 35 35 1 1 3 25-80

Produs Grosime
Şapă în 

conlucrare cu 
sportul

Şapă pe 
folie de 

separaţie

Şapă 
flotantă

Şapă cu 
încălzire 

Umiditate 
reziduală 1

Se poate 
călca

Se poate 
încărca

Timp de 
uscare 2

min./max. Grosime recomandată în mm in % în ore în zile în zile

Nivo 0-10mm 0-10 0-100-10 0-10 2% 3 7 1-52% 3 7 1-52% 3 7 1-52% 3 7 1-5

Nivo 3-15mm Plus 3-15 3-153-15 3-15 2% 5 3 10-212% 5 3 10-212% 5 3 10-212% 5 3 10-21

Nivo 3-15 Rapid 3-15 3-153-15 3-15 2% 3 2 4-152% 3 2 4-152% 3 2 4-152% 3 2 4-15

Nivo 10-30 10-30 10-3010-30 10-30 2% 1 7 11-302% 1 7 11-302% 1 7 11-302% 1 7 11-30

1) Umiditate rezidualş	dupş	perioada de uscare
2) Perioada de uscare pânş	la posibilitatea de a fi acoperitş	suprafaşa
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6. Sisteme de şape Lasselsberger-Knauf

6.2 Caracteristici tehnice

Produs
Rezistenţă la 
compresiune

N/mm²

Rezistenţă la întindere 
din încovoiere

N/mm²

Rezistenţă la aderenţă din 
tracţiune

N/mm²

Rezistenţă la 
rulare *

Şapă brută de ciment 12 12,0 3,0 <1,0

Şapă brută de ciment 20 20,0 3,5 >0,5 / <1,0 x

Şapă brută de ciment 30 30,0 5,0 >1,5 x

Şapă brută de ciment 50 50,0 7,0 >1,5 x

Şapă rapidă 25,0 5,0 >1,5 x

Şapă cu uscare rapidă 20,0 3,5 >1,5 x

Întăritor de pardoseală cu ZE20, 30,50 x

Produs
Rezistenţă la 
compresiune

N/mm²

Rezistenţă la întindere 
din încovoiere

N/mm²

Rezistenţă la aderenţă din 
tracţiune

N/mm²

Rezistenţă la 
rulare *

Şapă autonivelantă pe bază de 
ciment de anhidrit 50 Largo

28,0 5,5 >1,5 x

Şapă autonivelantă pe bază de 
ciment de anhidrit 80

38,0 7,0 >1,5 x

Produs
Rezistenţă la 
compresiune

N/mm²

Rezistenţă la întindere 
din încovoiere

N/mm²

Rezistenţă la aderenţă din 
tracţiune

N/mm²

Rezistenţă la 
rulare *

Nivo 0-10mm 20,0 5,0 >1,5 x

Nivo 3-15mm Plus 20,0 5,0 >1,5 x

Nivo 3-15 R Rapid 20,0 5,0 >1,5 x

Nivo 10-30 20,0 5,0 >1,0 / <1,5 x

*prezintă capacitatea sistemului de şapă de a prelua trafic de tip: scaun cu rotile, cărucior cu role, etc.

Rezistenţa la aderenţă necesară unor pardoseli
Plăci ceramice 0,5 N/mm2

Parchet lipit 1,2 N/mm2

Şape epoxidice 1,5 N/mm2
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6.3 Domenii de utilizare*

Şape brute de ciment Locuinţe Birouri GarajeLocuinţe Birouri GarajeLocuinţe Birouri Garaje Clădiri 
publice

Microintre-
prinderi

Clădiri 
industriale

Spaţii 
exterioare

Şapă brută de ciment 12 x
Şapă brută de ciment 20 x xx x
Şapă brută de ciment 30 x xx x x x
Şapă brută de ciment 50 x x
Şapă rapidă x xx x x
Şapă cu uscare rapidă x xx x x
Întăritor de pardoseală x x x

Şape autonivelante 
pe bază de ciment de anhidrit 

Locuinţe Birouri GarajeLocuinţe Birouri GarajeLocuinţe Birouri Garaje Clădiri 
publice

Microintre-
prinderi

Clădiri 
industriale

Spaţii 
exterioare

Şapă autonivelantă 50 Largo x xx x x x
Şapă autonivelantă 80 x x

Şape de egalizare Locuinţe Birouri GarajeLocuinţe Birouri GarajeLocuinţe Birouri Garaje Clădiri 
publice

Microintre-
prinderi

Clădiri 
industriale

Spaţii 
exterioare

Nivo 0-10mm x x xx x xx x x
Nivo 3-15mm Plus x x xx x xx x x x
Nivo 3-15 Rapid x x xx x xx x x x
Nivo 10-30 x xx x

Şape epoxidice Locuinţe Birouri GarajeLocuinţe Birouri GarajeLocuinţe Birouri Garaje Clădiri 
publice

Microintre-
prinderi

Clădiri 
industriale

Spaţii 
exterioare

Epoxy (I+V+B) x x xx x xx x x x x xx x

Umplutură EPS stabilizată Locuinţe Birouri GarajeLocuinţe Birouri GarajeLocuinţe Birouri Garaje Clădiri 
publice

Microintre-
prinderi

Clădiri 
industriale

Spaţii 
exterioare

StyroFloor x xx x x x

* Vezi cap. 6.2
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PFT G4/G5 FERRO 100                              Maşină de găurit + Amestecător

Maşină de şlefuit

6.4 Sisteme de amestecare şi transport şi maşini de şlefuit

Şape de ciment - maşini de amestecare şi transport

Amestecător orizontal PFT HM5/204/200 Estrich-Boy               Maşină de finisat şape („elicopter“)
Amestecător cu cădere liberă

Şape de ipsos - maşini de amestecare şi transport

           Maşină de finisat şape („elicopter“)

6. Sisteme de şape Lasselsberger-Knauf
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7. Turnarea şapelor

Stratul suport.
La şapele în conlucrare cu suportul e obli-
gatorie curşşarea acestuia cu ajutorul unei
mşturi, aparat de mşturat sau sablare cu
bile.

Fixarea benzii perimetrale pentru toate si-
stemele de şape. Realizarea legăturii între 
banda perimetrală şi folie în cazul şapei flo-
tante.

Aplicarea grundului
Punte de aderenţă la şape aderente cu:

1. Amorsă (şlem) de ciment Kontakt ZE
Amestecare cu maşina de găurit şi 
amestecător. Necesar de apă pentru un sac: 
ca. 6l.
Aplicare cu peria şi distribuire cu mătura.
Atenţie: prelucrare umed în umed cu şapa.

Consum de material: ca. 2kg/m²

2. Grund pentru şapă Estrichgrund 
Amestecare în găleată, eventual cu adaos de 
apă şi aplicarea cu bidineaua.

Timp de uscare: 24 ore *
Consum de material: 0,18kg/m2

* (Trebuie să se formeze un film)

Montarea foliei pentru şapă pe folie de 
separaţie; respectiv, aplicarea foliei şi a ma-
terialului izolant în cazul şapei flotante şi a 
celei cu sistem de încălzire. Montarea siste-
melor de încălzire.

Verificarea sau executarea nivelului de pla-
neitate.

Stabilirea grosimii pardoselii şi a limitei su-
perioare a şapei (trasarea nivelului la 1,00m 
deasupra muchiei superioare a pardoselii 
finite).
Stabilirea cotelor pentru tocurile de uşi. Tra-
sarea rosturilor de construcţie şi de dilataţie. 
Fixarea profilelor specifice.

7.1 Prelucrarea şapelor brute de ciment - ZE 12/20/30/50, şapă rapidă, şapă cu uscare rapidă

şapa specialş	
Lasselsberger-Knauf:
apa
Lasselsberger-Knauf:
apa special
Lasselsberger-Knauf:

special

•	 şapa cu întşrire rapidş:
	 umiditate rezidualş	redusş/
	 apt pentru montarea pardoselii
	 dupş	5 zile

•	 şapa rapidş
se poate cşlca dupş	3 ore

	 se poate încşrca dupş	2 zile

•	 ÎntÎntÎ şritor de pardosealş	
	 pentru ZE 20/30
	 solicitşri severe ale suprafeşei

Atenşie:

La amestecare se	 şine cont de
factorul apş. Se evitş	abateri.
Apa în exces conduce la formarea
de fisuri, segregşri la suprafaşş,
rezistenşe mecanice reduse.

+
	1
,0
0

+	1,00
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Amestecare manuală sau mecanizată şi 
turnarea şapei ZE 12/20/30/50 (sac 40kg), a 
şapei rapide (sac 25kg) şi a şapei cu uscare 
rapidă.

Sisteme de amestecare
• malaxor cu cădere liberă
ZE 12/20/30/50; 3,5l adaos de apă 

Şapă rapidă; 2l adaos de apă

• Malaxor orizontal „PFT HM5/204/200“
ZE 12/20/30/50; 3,5l adaos de apş

şapş	rapidş; 2l adaos de apş

Sisteme de amestec şi de pompare:
• Estrichboy
ZE 12/20/30/50; 3,5l adaos de apă 

şapş	rapidş; 2l adaos de apş	

• amestecător cu cădere liberă
• malaxor orizontal
• Estrichboy

Consum de material:
şapş:		 20 kg/cm/m²
Întşritor de pardosealş:	 4-6 kg/m2

7.1 Prelucrarea şapelor brute de ciment

Pentru nivelare şapa se trage la dreptar.
Urmeazş	 drişcuirea suprafeşei sau închi-
derea cu gletiera. Prelucrarea mecanică a 
suprafeţei cu maşina de finisat şape („elico-
pterul“). După ce se poate călca pe şapă, se 
taie rosturile de contracţie pe 2/3 din gro-
simea şapei şi se închid cu răşină epoxidică 
după procesul de uscare. 
Se execută rosturile de dilataţie.

Aplicarea de întşritor de pardosealş	cu aju-
torul „elicopterului“, semşreşte considera-
bil capacitatea de încşrcare a suprafeşei
şapelor ZE 20 şi ZE 30.

Cantitate de abraziv: - A 13,4cm3/to

Necesar de material:
Einstreumaterial 4-6kg/m²

Acoperirea suprafeşei cu rşşini epoxidice
conform pag. 30 şi 31.

Estrich-Boy Maşină de finisat şape („elicopter“)

7. Turnarea şapelor
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Stratul suport.
La şapele în conlucrare cu suportul e obli-
gatorie curşşarea acestuia cu ajutorul unei
mşturi, aparat de mşturat sau sablare cu
bile.

Fixarea benzii perimetrale pentru toate si-
stemele de şape. Realizarea legăturii între 
banda perimetrală şi folie, în cazul şapei 
flotante.

Aplicarea grundului.
Punte de aderenţă la şape aderente cu:

Grund de şapş:
Amestecare în găleată, fără adaos de apă şi 
aplicarea cu bidineanua.

Timp de uscare: 24 ore*
Consum de material: 0,18kg/m2

*(trebuie să se formeze un film)

Montarea foliei pentru şapă pe folie de 
separaţie; respectiv, aplicarea foliei şi a ma-
terialului izolant în cazul şapei flotante şi a 
celei cu sistem de încălzire. Montarea siste-
melor de încălzire.

Stabilirea grosimii pardoselii şi a limitei
superioare a şapei (trasarea nivelului la
1,00m deasupra muchiei superioare a par-
doselii finite).

Stabilirea cotelor pentru tocurile de uşi. Tra-
sarea rosturilor de construcţie şi de dilataţie. 
Fixarea profilelor specifice.
Poziţionarea şi aşezarea la nivel a lerelor de 
nivel.

7.2 Aplicarea şapelor autonivelante pe bază de ciment de anhidrit -  
FE 50 LARGO/FE 80

Atenşie:	

Înainte de turnare se verificş	umplerea
sistemului de încşlzire. Se face proba
de presiune.

Leră de nivelCilindru de consistenţă
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Amestecarea şi turnarea mecanizatş
a şapei autonivelante pe bază de ciment de 
anhidrit FE 50 LARGO şi FE 80.
Prelucrarea şapei turnate cu bara de de-
zaerare şi mătură pentru şapă în scopul 
omogenizării şi dezaerării.

Sisteme de amestecare şi turnare:

• PFT G4/G5 capacitate 30l/min.
• D8-1,5  capacitate 30l/min.
• R7-1,5  capacitate 55l/min
• FERRO 100 capacitate 100l/min.

Verificarea consistenşei şapei cu cilindrul
de consistenşş

Dimensiunea amprentei:

FE 50 LARGO 40-50cm
FE 80  45-50cm

Consum de material:

FE 50 LARGO	 18kg pt. 1cm/m2

FE 80	 	 18kg pt. 1cm/m2

şlefuire
Principial, când urmează o pardoseală lipită, 
şapele autonivelante trebuie şlefuite cât de 
devreme posibil.
Astfel se realizează o suprafaţă optimă pen-
tru lipirea pardoselii. 
Se poate şlefui manual.

Echipament:
• Maşină de şlefuit
 (disc de şlefuit cu granulaţie 16 - dis
 persie brută)

• Îmbunştşşirea suprafeşei cu rşşinş	
	 epoxidicş	conform pag. 31 - 38

7.2 Aplicarea şapelor autonivelante pe bază de ciment de anhidrit

PFT G4/G5

7. Turnarea şapelor

Bară de dezaerare
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Curşşarea suportului
Se realizeazş	 cu mştura şi aparat de
curşşat pânş	 la prelucrarea mecanizatş	a
suprafeşei de bazş	cu jet de apş	sub presi-
une, sablare cu nisip sau bile. În funcşie de
natura suprafeşei debazş,poate fi necesarş	
aplicarea unei punşi de aderenşş.
Grundul se amestecş	şi se aplicş	cu bidi-
nea sau rolş.

Şapele de egalizare sunt autonivelante şi 
formează independent de suprafaţa de 
bază, o suprafaţă orizontală.
Aderenţa puternică la suprafaţa de bază 
este necesară, şi presupune o calitate a 
betonului suprafeţei de bază în clasa 
C6/7,5 - S100.

Timp de uscare: 24 ore*
Consum de material: 0,18kg/m2

*(trebuie sş	se formeze un film)

Amestecarea şapelor de egalizare
Nivo 0-10, NivoPlus 3-15, Nivo Rapid 3-
15, Nivo 10-30 cu maşina de găurit şi 
amestecător, sau cu PFT G4/G5 şi aplicarea 
lor pe puntea de aderenţă.
Întreaga suprafaţă se dezaerează cu rola cu 
ţepi.

Consum de material:		 16kg pt. 1cm/m2

Factorul apş:		 0,2l/kg

Timp deschis:		 20min

Amestecarea:
0-10	 manual sau bormaşinş	cu
	 amestecştor
3-15	 cu G4/G5
3-15R	 cu G4/G5
10-30	 cu G4/G5

Indicaţie specială:
Melcul D6-3 la G4/G5 sau
melcul D8-1,0 la G5.

7.3 Prelucrarea şapelor de egalizare - 0-5mm/3-15mm/3-15mmR/10-30mm

Stabilirea grosimii pardoselii şi a muchiei
superioare a şapei (trasarea nivelului la
1,00m deasupra muchiei superioare a par-
doselii finite).

Stabilirea locaşului uşii, executarea rosturi-
lor, respectiv  fixarea profilelor rosturilor din 
construcţie şi cele pentru deplasare.
Poziţionarea şi reglarea pe înălţime a lerelor 
de nivel.

Leră de nivelP F T G4/G5 Cilindru de 
consistenţă

Maşină de găurit + Amestecător
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Aplicarea
şapelor de egalizare poate fi manualş	sau
mecanizatş. Proprietşşile autonivelan-
te ale şapelor de egalizare se obşin prin
consistenşa acesteia şi se verificş	direct pe
şantier.

Cilindru de verificare:
Diametru 3cm
Înălţime  5cm

Dimensiunile amprentei:
3-15 12,5cm
10-30 11cm

Şapele de egalizare sunt autonivelante şi 
formează independent de suprafaţa de 
bază o suprafaţă orizontală.
Aderenţa puternică la suprafaţa de bază 
este necesară, şi presupune o calitate a be-
tonului suprafeţei de bază în clasa C6/7,5 
- S100.

Aplicarea manualş
Folosirea rolei cu	şepi, concomitent cu tur-
narea, îmbunştşşeşte omogenizarea ma-
terialului turnat şi reduce aparişia porilor
de aer din turnare.

La o aplicare corectă din punct de vedere 
tehnologic, ia naştere o suprafaţă optimă 
pentru montarea pardoselii din:

•	 Plşci ceramice
•	 Piatrş	naturalş
•	 Pardosealş	din PVC - cauciuc
•	 Parchet
•	 şape epoxidice

7.3 Prelucrarea şapelor de egalizare - 0-5mm/3-15mm/3-15mmR/10-30mm

7. Turnarea şapelor
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8. Premise constructive şi de proiectare

8.1 Generalităţi

8.1.1 Deschideri (goluri) în relaţie cu exteriorul

Golurile de ferestre şi uşi vor fi închise cu materiale adecvate (sticlă sau folie) pentru a asigura un proces de întărire neperturbat.

Închiderea acestor goluri împiedică atât formarea de curenţi de aer cât şi pătrunderea apei din ploaie torenţială. Curentul de aer în timpul 
procesului de priză (în primele 48 ore) poate avea ca efect uscarea prea rapidă a suprafeţei şapei, cauzând apariţia fisurilor.

8.1.2 Temperaturi de lucru

În timpul turnării şi până la 3 zile după aceasta, temperaturile din interiorul încăperilor şi ale suprafeţei de bază nu trebuie să fie mai mici 
de 5° C în sezonul rece. Nu este permisă o creştere bruscă a temperaturii.

O uscare rapidă şi unilaterală, de ex. prin incidenţa directă a razelor solare, duce la formarea de fisuri.
În ceea ce priveşte temperatura maximă din încăpere, aceasta nu va depăşi 30° C.

8.1.3 Stratul suport

În ceea ce priveşte planeitatea, se va ţine seama de normele specifice (ÖNORM/DIN 18202 la cerere, de la Lasselsberger -Knauf). Suportul 
trebuie să fie uscat, stabil, desprăfuit, fără pete de ulei sau vopsele, să nu prezinte desprinderi sau exfolieri, să nu fie îngheţat sau fisurat. 
La sistemele în conlucrare cu suportul se va asigura obligatoriu aderenţa la suport, dacă este necesar, prin prelucrare mecanizată (perie-
re, sablare cu nisip sau bile).
Pentru a putea executa un strat de şapă cu grosime uniformă, vor fi egalizate în prealabil neregularităţile stratului suport.

Stratul suport nu trebuie să prezinte proeminenţe punctiforme, conducte, etc. care pot conduce la punţi acustice şi/sau denivelări ale 
şapei. În cazul în care pe suport există instalaţii, acestea trebuie bine fixate. Prin egalizarea prealabilă a stratului suport (ex. umplutură), se 
creează din nou o suprafaţă plană pentru aşezarea stratului izolant.

8.1.4 Comportarea la umiditate

şapele brute de ciment pot fi utilizate fşrş	restricşii, atât în domenii umede cât şi în spaşii exterioare.
şapa autonivelantş	 pe bazş	 de ciment de anhidrit trebuie sş	 se poatş	 usca neperturbat şi nu poate fi expusş	 unor
solicitşri de umiditate de duratş.	 şapele autonivelante pe bazş	 de ciment de anhidrit turnate în spaşii în care se ia în cal-
cul o umiditate sporitş, trebuie sş	 fie protejate împotriva acesteia printr-o izolaşie hidrofugş	 sau o barierş	 de vapori. În ca-
zul unei solicitşri medii de umiditate, de ex. în bşile fşrş	 sifon de pardosealş, şapa trebuie protejatş	 prin mşsuri adecvate
(ex. Ö-NORM B2207).

În cazul încălzirilor prin pardoseală şi al utilizării de pardoseli etanşe la vapori, ca PVC, linoleu, parchet laminat sau parchet masiv, se va 
aşeza sub şapă un strat barieră de vapori, care să prezinte un factor de rezistenţă la difuzia vaporilor mai ridicat decât pardoseala care se 
aşează peste acesta. 
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8.2 Grosimi ale sistemelor de şape

Pentru a menţine uscarea la o durată cât mai mică posibil, grosimea şapei se va limita la dimensiunea necesară rezultată din calculul de 
rezistenţă. Şapele autonivelante pe bază de ciment de anhidrit, datorită structurii lor dense, au valori ale rezistenţei la încovoiere prin înt-
indere mai ridicate decât şapele convenţionale.

Variante de execuţie

Grosimea şapei brute de ciment
în <mm>

Şape autonivelante 
pe bază de ciment de 

anhidrit în <mm>

ZE 12 ZE 20 ZE 30 FE 50 FE 80ZE 12 ZE 20 ZE 30 FE 50 FE 80ZE 12 ZE 20 ZE 30 FE 50 FE 80ZE 12 ZE 20 ZE 30 FE 50 FE 80ZE 12 ZE 20 ZE 30 FE 50 FE 80

1. Şapă în conlucrare cu suportul

2. Şapă pe folie de separaţie

3. Şapă flotantă Strat de izolaţie:

Grupa de solicitare Grosime: Compresiune:

A. Locuinţe  ≤1,5 kN/m2

≤30mm
≤2mm

50 50 4550 50 4550 50 4550 50 4550 50 45
35 3535 35

>2 ≤5mm 40 3540 35

>30mm
≤2mm

50 50 4550 50 4550 50 4550 50 4550 50 45
40 3540 35

>2 ≤5mm 45 4045 40

B. Birouri mici
locuinţe  ≤2,5 kN/m2

≤30mm
≤2mm

60 50 4560 50 4560 50 4560 50 4560 50 45
40 3540 35

>2 ≤5mm 45 4045 40

>30mm
>2mm

60 50 4560 50 4560 50 4560 50 4560 50 45
45 4045 40

>2 ≤5mm 50 4550 45

C. Clădiri publice,
şcoli, spitale, birouri mari   ≤4,0 kN/m2

≤30mm
≤2mm

60 5060 5060 50
50 4550 45

>2 ≤5mm 55 5055 50

>30mm
≤2mm

60 5060 5060 50
55 5055 50

>2 ≤5mm 60 5560 55

D. Depozite, 
săli de sport, 
magazii, sau alte spaţii cu solicitare 
severă 
4,0 kN/m2 bis max. ≤8,0 kN/m2

≤30mm
≤2mm

60
50

>2 ≤5mm 55

>30mm
≤2mm

60
55

>2 ≤5mm 60

4. Şapă cu sistem de încălzire

încălzire înglobată în şapă: ţevi acoperite 35 3535 35

încălzire înglobată în polistiren specializat vezi şapă flotantă

5. Izolarea planşeului ultimului nivel WDPS     >14cm 60 5060 50

fără locuinţă sub acoperiş
WDPS    10-14cm 50 4050 40

PS 20     10-24cm 40 3540 35

pentru prevedere ulterioară
de locuinţă sub acoperiş ≤1,5 kN/m2

12cm PS 20+2cm izolaţie 
acustică dură 45 4045 40

8. Premise constructive şi de proiectare
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8.3 Bariera de vapori

Pentru a evita deteriorări ale pardoselilor şi ale şapelor, datorită umidităţii, se vor prevedea bariere de vapori sub şape.
La execuţia de şape în conlucrare cu suportul, bariera de vapori trebuie dispusă în, sau sub construcţie.

Formarea de cantităţi mai mari de condens apare îndeosebi în următoarele cazuri:
• planşee din beton neuscate complet (îndeosebi la termene de execuţie strânse);
• planşee deasupra încăperilor neîncălzite;
• şape cu încălzire;
• planşee peste ganguri de trecere;
• planşee peste încăperi umede, de ex. bucătării mari, etc.;
• corpuri de iluminat sau surse de căldură în partea inferioară a podelei;
• planşee peste spaţii de încălzit.

Cu predispoziţie la deteriorări din cauza condensului sunt îndeosebi pardoselile etanşe la vapori, ca de ex.:
• parchet;
• pardoseală din PVC;
• linoleu;
• pardoseală din cauciuc;
• acoperiri cu răşini sintetice.

În funcţie de presiunea vaporilor şi de pardoseală, se alege gradul de impermeabilitate a barierei de vapori.
Rezistenţa unei bariere de vapori împotriva difuziei de apă se exprimă prin coeficientul de rezistenţă la difuzie de vapori µ. Coeficientul de 
rezistenţă µ arată de câte ori este mai ridicată rezistenţa unui material împotriva difuziei de vapori decât un strat de aer de aceeaşi grosime. 
Pe lângă coeficientul µ al unui material pentru barieră de vapori, este importantă şi grosimea acestuia.
Pentru ca barierele de vapori să poată fi comparate între ele, trebuie luată în considerare grosimea echivalentă a stratului de aer Sd. Aceasta 
depinde atât de valoarea µ a rezistenţei unui material împotriva difuziei, cât şi de grosimea s a barierei de vapori, după cum urmează:

   Sd  =  µ x s

   S ...grosimea stratului barierei de vapori în mm

   Sd ...grosimea echivalentă a stratului de aer în mm

   µ ...valoarea rezistenţei la difuzie

Barierele de vapori trebuie astfel executate, încât valoarea Sd a materialelor de deasupra barierei să fie mai mică decât valoarea Sd a ba-
rierei de vapori. Valori orientative pentru pardoseli uzuale se află în tabelul de la pag. 23.
Pentru siguranţă, în cazuri limită se va alege întotdeauna o barieră de vapori mai etanşă.

De regulă, o barieră de vapori cu o valoare Sd de aprox. 100m este suficientă. Acest lucru trebuie privit şi sub aspectul faptului că o 
pardoseală iniţială poate fi schimbată odată cu schimbarea destinaţiei încăperii. În cazul perdoselilor din cauciuc, al straturilor de răşini sau 
al parchetului laminat, pot fi necesare valori Sd mai mari.

Bariera de vapori trebuie să fie suficient de rezistentă sau protejată contra deteriorărilor mecanice. Poziţia berierei de  
vapori în construcţia sistemului este stabilită pe baza datelor de fizica construcţiilor. Se va ţine seama îndeosebi de eventua-litatea 
umidificării straturilor izolatoare prin condens.
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8.3.2 Armare. Elemente incluse în şapă

Toate şapele LB-Knauf corect alese şi turnate nu necesitş	armare!
În cazul şapelor autonivelante pe bază de ciment de anhidrit, o armare nu se justifică. Închideri de elemente metalice la care contactul cu 
şapa este admis, vor fi protejate contra coroziunii. Exceptate de la acest lucru sunt plasele de care se leagă sistemele de încălzire, deoare-
ce servesc numai la fixarea conductelor de încălzire la turnarea şapei. Străpungerile de conducte verticale cât şi alte includeri legate de 
stratul suport vor fi separate de şapă prin benzi perimetrale.

Pardoseala Grosime în mm ca. valoarea Sd în m*

Masă de şpaclu pentru pardoseală 1 1,0

Pat subţire, respectiv pat mijlociu 2-5 0,2-2

Împâslitură fibre naturale 4-6,5 < 0,2

Covor, ţesătură 5-8 < 0,2

Plută naturală 2-6 < 2

Pardoseală din covor din spumă compactă 5-8 3

Pardoseală din covor cu dos din TR 5-7 0,2-3

Pardoseală ceramică glazurată şi neglazurată 7-15 0,4-4,5

Parchet 10-22 < 6

Pardoseală din plută laminată cu strat 0,3mm 2-6 8-15

Linoleu 2-4 20-45

Pardoseală Cushion Vinyl (spumă moale sub strat dur) 1,5-4 18-50

Pardoseală poliolefinică (po) 2-3 20-60

Plăci flex 1,6-3 32-64

Pardoseală PVC 2-3 25-100

Pardoseală PVC pe spumă 5 80-100

Pardoseală din cauciuc 2-10 80-200

Strat de răşină sintetică 2-6 100-300

*) se va	şine seama de valoarea cea mai dezavantajoasş	pentru construcşie

Indicaşie:
Deteriorşri ale pardoselii datorate condensului, în cazul lipsei barierei de vapori, apar în egalş	mşsurş, atât la şapele brute de ciment,
cât şi la şapele autonivelante. Proiectarea de bariere de vapori este deci valabilş	şi la şapele brute de ciment.

8.3.1 Pardoseli şi bariere de vapori

8. Premise constructive şi de proiectare
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9. Pardoseala. Pregătirea şapelor pentru acoperire

9.1 Uscarea şapei brute de ciment şi a celei autonivelante pe bază de 

ciment de anhidrit

Premisa importantă pentru procesul de uscare o constituie condiţiile climatice de construcţie optime (de ex. ventilare bună după întărire şi 
pornirea încălzirii în cazul şapelor cu încălzire prin pardoseală). Principial, şapa autonivelantă pe bază de ciment de anhidrit poate fi uscată 
forţat deja după 5 zile. La o grosime de şapă de peste 50mm, acest lucru este deosebit de avantajos. Odată cu creşterea grosimii şapei, 
perioada de uscare creşte disproporţional. Este însă interzisă uscarea cu încălzitoare de şantier cu gaz deoarece acestea creează un raport 
suplimentar de umiditate. Şlefuirea sau perierea timpurie stimulează procesul de uscare.  

9.1.1 Ventilarea

Apa evaporată din şapă este preluată de aer şi trebuie evacuată cât mai repede. De aceea trebuie asigurat un schimb permanent al aerului 
încărcat cu umiditate, cu aer proaspăt, uscat. Aceasta înseamnă că timpul de uscare depinde de modul în care se face aerisirea.
Ferestrele închise sau numai basculate împiedică schimbul de aer şi întârzie uscarea în mod considerabil. Ferestrele permanent basculate 
nu asigură o aerisire suficientă pentru uscarea în timp util a şapei. 

La uscarea şapei se va ţine seama de următoarele puncte:

şapa brutş	de ciment: dupş	turnare se va feri de curent ca. 5 zile.
şapa autonivelantş	pe bazş	de ciment de anhidrit: dupş	turnare se va feri de curent ca. 48 ore.

Începând cu a treia zi trebuie aerisit intensiv. În acest scop se vor deschide larg uşile şi ferestrele (în caz de ger şi ploi îndelungate, vezi mai 
jos)

• Se va avea grijă să nu pătrundă apă pe uşi sau ferestre în cazul ploilor torenţiale.

Capacitatea aerului de a absorbi apă depinde de situaţia atmosferică, de ex. de temperatură. La 300 C, aerul poate prelua o cantitate triplă 
de apă, decât la 100 C.

De aceea este bine ca în cazul gerului sau al ploilor îndelungate, uscarea să fie ajutată prin încălzirea încăperilor şi aerisirea periodică 
puternică. În acest scop, ideal este ca în timpul unei zile să se deschidă de min. 5 ori toate ferestrele şi uşile pentru cel puţin 10min. Apoi 
ferestrele şi uşile se închid din nou.

Poziţia ferestrei Schimbul de aer pe oră

Ferestre închise, uşi închise 0h până la 0,5h

Ferestre basculate, rulouri închise 0,3h până la 1,5h

Ferestre basculate, fără rulouri 0,8h până la 4,0h

Ferestre pe jumătate deschise 5h până la 10h

Ferestre complet deschise 9h până la 15h

Ferestre şi uşi complet deschise (opuse) aprox. 40h
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9.1.2 Şapa cu încălzire înglobată

În cazul şapelor cu încălzire înglobată, uscarea lor se accelerează prin pornirea încălzirii. Şapa poate ceda umiditatea ei mai repede, iar ae-
rul, prin încălzire, poate absorbi o cantitate mai mare de umiditate. Aceasta înseamnă că şi în cazul unei şape de încălzire, timpul de uscare 
depinde tot de modul în care se face aerisirea. Ţinerea ferestrelor închise pentru evitarea pierderilor de căldură împiedică uscarea şapei. 
Chiar şi deschiderea ferestrelor prin basculare este insufiecientă pentru a asigura o uscare în timp util a şapei.

• Verificarea sistemului de şapş	cu încşlzire înglobatş
• Încşlzirea în cazul şapei brute de ciment începând de la a 28-a zi
• Încşlzirea în cazul şapei autonivelante pe bazş	de ciment de anhidrit începând de la a 7-a zi.

9.1.3 Deumidificatorul

Dacă este necesară o uscare rapidă şi nu este posibilă o aerisire eficientă (de ex. prea puţine ferestre), se poate obţine o uscare rapidă cu aju-
torul deumidificatorului de aer. Pentru uscare în construcţii, se utilizează cu preponderenţă 
uscătoare cu condensare care produc constant aer uscat cu umiditate relativă de ca. 35%. 
Un mod de lucru economic se situează în domeniul de temperaturi de 12-300 C. La tem-
peraturi joase se va încălzi suplimentar cu încălzitoare electrice sau indirecte. Uscarea prin 
condensare este o uscare a aerului ambiant, această însemnând că în timpul uscării uşile 
şi ferestrele trebuie să fie închise. Apa de condensare rezultată va fi astfel evacuată ca să 
nu fie umidificate din nou elemente din construcţie sau aerul din incintă. În timpul proce-
sului de uscare aparatele vor fi mutate cel puţin o dată pentru a evita formarea de insule 
umede.

Mărimea sau numărul uscătoarelor prin condensare este dependent de volumul încăperii 
şi de umiditatea aerului din interior.

Atenşie:
Temperaturile şi intervalele de încşlzire se vor efectua în funcşie de indicaşiile furnizorului sistemului de încşlzire.
Toate datele vor fi documentate în procesul verbal al sistemului de încşlzire.
Se va solicita procesul verbal al sistemului de încşlzire al Lasselsberger-Knauf.

Deumidificator

9. Pardoseala. Pregătirea şapelor pentru acoperire
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9. Pardoseala. Pregătirea şapelor pentru acoperire

9.2 Verificarea umidităţii reziduale

Însemnarea zonelor pentru măsurarea umidităţii:

• Sunt de evitat în cazul încălzirii prin pardoseală (risc de străpungere a instalaţiei).

• În cazul grosimilor diferite, respectiv al grosimilor mari de şapă, se recomandă mai multe determinări. O măsurare într-un loc cu grosime 
prea mică, conduce în mod eronat la calificarea şapei drept aptă pentru montarea pardoselii.

Verificarea umidităţii reziduale cu aparatul de verifcat CM:

• Determinările umidităţii reziduale se fac în locul cel mai umed, măsurată în partea de jos a şapei.

Determinarea relativă a celui mai umed 
loc se face cu un aparat CM de măsurare a 
umidităţii.

Măsurarea CM:

• se prelucrează probe de şapă (ex. cu dalta şi ciocanul) pentru fiecare 300m2. Pentru încăperi mai mici se iau 2-3 probe.

• Materialul de probă se pregăteşte cât de fin posibil. (Se va lucra însă rapid pentru a evita uscarea materialului de probă)

• Se cântăreşe o cantitate între 50 şi 100gr, după cât de umed se consideră materialul.

• Durata de măsurare min. 10min, max. 15min pentru fiecare probă.

• Se vor respecta instrucţiunile din prospectul aparatului CM.

Indicaşie:
Se aşeazş	o folie de 50X50cm pe şapş. Se lipesc marginile cu bandş	adezivş. Dacş	
în decurs de 12 ore nu apar urme de umiditate, şapa este uscatş. Acesta este un test
empiric. Se poate efectua mşsurarea umiditşşii cu aparate CM. Verificarea descrisş	
mai sus nu suplineşte verificarea cu aparat CM în conformitate cu regulile tehni-
ce valabile în prezent. Rezultatele mşsurate cu aparate electronice de mşsurare a
umiditşşii nu sunt relevante.
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Indicaşie:
Utilizarea deumidificatoarelor are drept efect nu numai uscarea şapei ci, în mod suplimentar, şi o uscare a elementelor
înconjurştoare.

9.2.1 Surse cu aport de umiditate care împiedică uscarea

• Pe lângă o aerisire corectă, este important pentru o uscare corectă a şapei, să nu existe un aport suplimentar de umiditate 
care ar putea pătrunde din nou în şapă sau care ar putea împiedica uscarea acesteia. 

• Pereţii proaspăt tencuiţi pot determina o asemenea creştere a umidităţii aerului dintr-o încăpere, încât umiditatea  
dintr-o şapă să crească temporar din nou. 

• În caz că peste noapte temperatura aerului scade, la o umiditate ridicată, apa poate condensa şi poate mări umidita-
tea şapei. Aceasta va conţine în consecinţă, dimineaţa, o cantitate mai mare de apă decât în seara precedentă, dacă nu 
se iau măsuri de protecţie. Protecţia şapei se realizează în asemenea cazuri, prin închiderea peste noapte a uşilor şi a  
ferestrelor.

• O faţadă acoperită poate împiedica un schimb de aer intens şi astfel va întârzia procesul de uscare a şapei.

• O acoperire a suprafeţei şapei, de ex. prin depozitare de materiale de construcţie, împiedică uscarea şi trebuie evitată. 

• Ca în cazul tuturor materialelor minerale pentru şape de grosimi mai mari, se vor lua în calcul perioade de usca-
re mai îndelungate. O grosime dublă de şapă, necesită, în aceleaşi condiţii exterioare, o perioadă de aprox. trei până de  
patru ori mai mare pentru uscare.

• La şapele în conlucrare cu suportul se va ţine seama de faptul că timpul de uscare poate fi prelungit prin umiditatea ce accede din
 celelalte elemente de construcţie; aceasta nu poate fi apreciată cu exactitate.
 

Indicaşie:
Contrar unei pşreri larg rşspândite, şapa se usucş	 foarte bine şi iarna, dacş	 încşperile sunt încşlzite. Prin aport de
aer rece rezultat din aerisire, acesta poate prelua mari cantitşşi de umiditate dupş	 ce aerul din încşpere s-a încşlzit.
Prin aerisire puternicş, aceste mari cantitşşi de umiditate sunt evacuate relativ rapid. În schimb, în timpul verii umidi-
tatea aerului de afarş	 este de uneori aproape de 90%, astfel încât acest aer cald şi umed preia o cantitate redusş	 de
umiditate. În încşperi mai reci se poate ajunge chiar la formare de condens.		

9. Pardoseala. Pregătirea şapelor pentru acoperire
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9. Pardoseala. Pregătirea şapelor pentru acoperire

9.3 Şlefuirea suprafeţei şapelor

Şapele brute de ciment corect executate (factorul apă), cu suprafaţă exterioară închisă 
nesegregată, nu necesită o prelucrare ulterioară a suprafeţei. Principial, şapele auto-
nivelante pe bază de ciment de anhidrit trebuie şlefuite, în funcţie de pardoseala ce se 
montează pe acestea. Această operaţie, ce se face cu scopul de a obţine o uscare rapidă, 
şi de a îndepărta eventuale proeminenţe. Se va executa cât de devreme posibil (de către 
executantul şapei). Poate fi însă executată şi de către montatorul pardoselii, înainte de apli-
carea adezivului.

9.3.1 Pregătirea suprafeţei şapelor pentru acoperire

În urma unei uscări corespunzătoare, se închid eventuale rosturi de lucru sau fisuri rezultate, prin montarea de dibluri din oţel (coasere) 
şi/sau includerea în rosturi a răşinilor epoxidice (suprafaţa cu răşină se va presăra cu nisip cuarţos).

9.3.2 Umiditatea reziduală

Umidităţi reziduale admisibile

Descriere Şapă fără încălzire prin pardoseală Şapă cu încălzire prin pardoseală

Pardoseală permeabilă la vapori 1,0% 2% 

Pardoseală impermeabilă la vapori <1% 2% 

Parchet lipit 0,6 – 1% 2% 

Şapele vor fi acoperite pentru utilizare cu o pardoseală (excepţie fac cazurile de solicitări foarte mici, de ex. 
poduri ale clădirilor de locuinţe).

Indicaşie deosebitş:  
În cazul parchetului lipit, şi al aplicşrii de rşşinş	epoxidicş, şlefuirea suprafeşei este
obligatorie (de ex. cu disc de şlefuit cu granulaşie 6, cu dispersie rarş).

Maşină de şlefuit
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9.4 Amorsarea pentru acoperire

Suprafaţa şapei va fi curăţată şi se va înlătura praful (de ex. periere, şlefuire şi aspirarea suprafeţei).

Înainte de începerea lucrărilor de montare a pardoselii, pe suprafaţa şapei se aplică, de regulă, un strat de grund. Drept material pentru 
grunduire, în funcţie de sistemul de adeziv şi pardoseală, montatorul de pardoseală va folosi materiale adecvate.

Grunduirea serveşte pentru îmbunătăţirea aderenţei dintre şapă şi adezivul pardoselii. Reglează absorbţia stratului suport.

Indicaşie:
Adezivul cu conşinut de solvent va fi aplicat numai pe un grund de asemenea cu conşinut de solvenşi. În caz de nesiguranşş	se
va executa o lipire de probş!

În cazul în care, prin excepţie, este necesară aplicarea unei mase de şpaclu sub pardoseli impermeabile la vapori, suprafaţa şapei va fi 
pregătită cu răşină de grunduire (de ex. bicomponentă) şi cu presărare de nisip cuarţos. (Vezi anexa - tabel 1-4)

9.4.1 Şapa autonivelantă în spaţii umede

Şapele autonivelante pe bază de ciment de anhidrit sunt adecvate şi pentru spaţii cu umiditate moderată (uzuală) a aerului, precum 
bucătării şi băi de locuinţe. Şapele autonivelante pe bază de ciment de anhidrit pot fi turnate şi în pivniţe, în funcţie de destinaţia acestora, 
fără protecţie la umiditate (de sus în jos).

În cazul prezenţei apei, şapa autonivelantă pe bază de ciment de anhidrit, asemeni şapei brute de ciment, va fi protejată printr-o protecţie 
adecvată contra umezelii, atât pe suprafaţă cât şi în zona perimetrală.

Este neadecvatş	turnarea şapelor autonivelante pe bazş	de ciment de anhidrit în exterior, în întreprinderi cu spaşii umede (de ex. în
bucştşrii mari, spaşii de duşuri şi spşlştorii) şi în spaşii în care sunt prescrise pante şi sifoane de pardosealş.

Dacă este necesară o protecţie, aceasta va fi executată în conformitate cu prescripţiile producătorului materialelor de etanşare.

9.5 Montarea straturilor de acoperire a şapelor

Rosturile din construcţie şi cele de deplasare vor fi preluate în general şi în pardoseală (excepţie fac rosturile de contracţie).

9.5.1 Pardoseli din piatră şi ceramice. Parchet

• Vor fi dispuse rosturi în pardoseli la o mărime a câmpului ≤40m2 şi o lungime a laturii ≤8m, independent de o dispunere a rosturilor în 
şapă.

• Independent de rosturile din şapă, vor fi dispuse rosturi în zona uşilor.
• În cazul şapelor de încălzire se vor utiliza adezivi flexibili (de ex. mortar adeziv Flex C2TE).
Parchetul pentru lipire trebuie să aibă o umiditate a lemnului de 9%, +/- 0,5%.

9. Pardoseala. Pregătirea şapelor pentru acoperire
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9. Pardoseala. Pregătirea şapelor pentru acoperire

10.1 Straturi suport - sisteme epoxidice

Şapele din ciment, cele autonivelante de ipsos şi masele de egalizare pot fi impregnate, sigilate sau acoperite cu răşini reactive, îndeosebi 
epoxidice. Tipul sigilărilor şi acoperirilor epoxidice se stabilesc în funcţie de destinaţia finală, caz în care sigilările sunt utilizate doar pen-
tru solicitări mecanice uşoare. Acoperirile îndeplinesc toate cerinţele pentru o bună capacitate portantă, solicitări mecanice mari, cât şi 
siguranţă optimă împotriva alunecării.

10.2 Verificarea stratului suport 

Betonul şi suprafeţele speciale de şape trebuie verificate la: 
- calitatea suprafeţei şapelor (betoanelor) „Clasa de şapă“;
- umiditatea reziduală 3,5 respectiv 7%;
- aderenţa suprafeţei (rezistenţa la aderenţă prin tracţiune).

10.3 Îmbunătăţiri ale suprafeţelor cu răşini epoxidice

Premisa de bază pentru o sigilare sau acoperire epoxidică optimă este dată de calitatea stratului suport, o clasă a betonului de B225-
C25/30 şi o umiditate reziduală de maxim 3,5%. Sistemele Epoxy W pot fi aplicate pe şape cu umiditatea de până la 7%. Dacă stratul 
suport nu îndeplineşte condiţiile necesare de planeitate, este necesară egalizarea acestora cu şape de egalizare Nivo. Creşterea aderenţei 
straturilor suport se realizează prin presărarea de nisip cuarţos în stratul proaspăt de amorsă (Epoxy G sau W). Diferitele suprafeţe pot fi 
realizate astfel de la aspru până la siguranţă crescută la alunecare (rugos). Utilizarea nisipului cuarţos la execuţia suprafeţelor de bază dau 
posibilitatea unei mai bune egalizări a stratului suport şi o creştere a aderenţei celui de al doilea strat. Utilizarea de fulgi (cips) în diverse 
culori prin presărare, pot realiza o imagine coloristică variată. Ca strat de protecţie peste cipşi este necesar un strat de lac Epoxy L. Pentru 
creşterea rezistenţei suprafeţelor slabe se şapă, se poate aplica eventual Epoxy I cu rol de grund de profunzime înaintea executării stratului 
de amorsă. Rosturile existente în şapă (de construcţie, de dilataţie şi perimetrale) trebuie preluate şi în sistemul de acoperire.

Sistemele epoxidice se aplică doar la interior.
Prelucrarea acestora se va face la temperatura de min. 8oC.

10.4 Sisteme epoxidice - amestecare, prelucrare

Sistemele epoxidice Lasselsberger-Knauf sunt sisteme bicomponente în care proporţia de amestecare este dată de mărimea ambalajelor 
(vezi pag. 33). Componentele A+B se amestecă separat în ambalaj original cu maşina de găurit dotată cu amestecător la turaţie mică timp 
de 3 min. şi apoi în funcţie de necesarul de material se amestecă împreună timp de 3 min. După aceasta, se toarnă în alt recipient curat şi 
se mai amestecă o dată. Prelucrarea - aplicarea împregnării grundului şi a sigilării Epoxy I/G/V se face cu rola cu păr scurt. Straturile Epoxy 
B au caracter autonivelant şi se aplică prin întindere cu gletiera sau racleta cu dinţi şi finisare cu rola cu ţepi. Presărarea de nisip cuarţos sau 
cipşi se execută manual; nisipul cuarţos presărat pe stratul de grunduire trebuie şlefuit în decurs de 8-16 ore de la aplicare, manual sau cu 
maşina de şlefuit. În cazul suprafeţelor cu cipşi presăraţi, este necesar un strat de protecţie a acestora cu Epoxy L (lac). Sistemul constructiv 
dat de Lasselsberger-Knauf (vezi sigilare pag. 35, acoperire pag. 36) asigură structurile şi solicitările dorite. 
Cerinţe:  strat suport curat, poros, uscat, cu capacitate portantă necesară, aderent.
Scule:   rolă cu peri scurţi, rolă cu ţepi, racletă sau gletieră cu dinţi, şpaclu, perie, pensulă, papuci cu cuie, cântar, 
  găleată, aspirator industrial.
Curăţare scule: produsele Epoxy W - cu apă imediat după folosire;
  Epoxy I/G/V/B - cu diluant (nitro) imediat după folosire.
Consum: valorile de consum se referă la suprafeţe netede; în caz de abateri, valorile cresc.
Toate neregularităţile cât şi influenţele negative din prelucrare vor fi vizibile pe suprafaţa finită.

10. Sisteme epoxidice
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Grunduri Culori Consum
kg/m2

Material de 
presărare
nisip, cips

Ambalare
Componente

A B

Epoxy I incolor 0,2 - 0,4 kg/mincolor 0,2 - 0,4 kg/m2 0,4 - 0,5 kg/m2 15 kg 5 kg15 kg 5 kg

Epoxy G incolor 0,5 kg/m2 16 kg 0,4 kg16 kg 0,4 kg

Epoxy W  -  pe bază de apă 15 0,2 kg/m2

+ 20% apă 4 kg 20 kg4 kg 20 kg

Quarzsand 0 - 0,3 mm 0,5 kg/m2 sac 40 kg

Quarzsand 0,3 - 0,6 mm 1,2 kg/m2 sac 40 kg

10.4 Sisteme epoxidice - Produse, consumuri, ambalare

Sigilare Culori Consum
kg/m2

Material de 
presărare
nisip, cips

Ambalare
Componente

A B

Epoxy V - Sigilare 15 0,3 kg/m2 1 kg/m2 (0-0,3) 10 kg 5 kg (0-0,3) 10 kg 5 kg (0-0,3) 10 kg 5 kg

Epoxy W  - Sigilare
(acelaşi material ca şi la grunduire)

15 0,3 kg/m2 1 kg/m2 (0-0,3) 4 kg 20 kg (0-0,3) 4 kg 20 kg (0-0,3) 4 kg 20 kg

Epoxy B - Acoperire 15 0,5 - 1,0 kg/m2 1 kg/m2 (0-0,3) 20 kg 5 kg (0-0,3) 20 kg 5 kg (0-0,3) 20 kg 5 kg

Epoxy L - Lăcuire
(presărare de cipşi Epoxy V + B)

0,15 kg/m2 1 kg/m2 (0-0,3) 4 kg 4 kg (0-0,3) 4 kg 4 kg (0-0,3) 4 kg 4 kg

Cipşi - Material de presărare negru, alb, verde, galben, roşu, gri 
albastru 2 - 3 g/m2 1 kg

Quarzsand  0 - 0,3 mm 0,5 kg/m2 (0-0,3) sac 40 kg

Quarzsand  0,3 - 0,6 mm 2 kg/m2 (0,3-0,6) sac 40 kg

Quarzsand  0,6 - 1,2 mm 3 kg/m2 (0,6-1,2) sac 40 kg

Epoxy I  - Grund de profunzime pentru impregnat suprafeţe friabile

Epoxy L - Lăcuire, strat de protecţie pentru sisteme cu cipşi presăraţi

Epoxy W - Material pe bază de apă, acelaşi material pentru grunduire şi sigilare

Notă: Culorile speciale se pot comanda conform tabelului RAL!!

10. Sisteme epoxidice
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10.5 Privire de ansamblu asupra sistemelor epoxidice Lasselsberger-Knauf

Grunduire CuloriGrunduire Culori Componenţa
sistemului

Consum
kg/m2/strat

Domeniu de utilizare
Cerinţe

Descrierea
sistemului

Epoxy I
Grund de profunzime

incolor
alternativ

grund de profunzime
0,5 kg/m2 alternativ

impregnare
pretratare şape slabe

Epoxy G
fără nisip cuarţos

incolor
la Epoxy V + B

se adaugă nisip cuarţos
0,3 - 0,4 kg/m

0,5kg/0-03mm
pentru toate

sistemele

nisipul cuarţos îmbunătăţeşte 
aderenţa şi egalizează stratul 

suport

Epoxy W
pe bază de apă

15
acelaşi material de bază 
pentru toate straturile

0,2 kg/m2

+ 20% apă
umiditate reziduală

până la 7%
suprafeţe cu pori deschişi

Sigilare CuloriSigilare Culori Componenţa
sistemului

Consum
kg/m2/strat

Domeniu de utilizare
Cerinţe

Descrierea
sistemului

Epoxy V
+ nisip cuarţos
+ cipşi

15
-
6

Epoxy I / G / V
0,3 - 0,4 kg/m2

1 kg/m2 0-0,3mm
2-3 gr/m2

garaje, hale, magazine, la-
boratoare, domeniu privat

suprafaţă netedă închisă
solicitare mecanică redusă

rezistent la atac chimic

Epoxy W
+ nisip cuarţos 0 - 0,3

15
-

acelaşi material de bază 
pentru toate straturile

0,4 kg/m2

1 kg/m2 0 - 0,3mm

în încăperi fără subsol
umiditate reziduală până 

la 7%

suprafaţă cu pori deschişi,
permisivă la vapori

Acoperire CuloriAcoperire Culori Componenţa
sistemului

Consum
kg/m2/strat

Domeniu de utilizare
Cerinţe

Descrierea
sistemului

Epoxy B
+ nisip cuarţos 0,3 - 0,6
+ nisip cuarţos 0,6 - 1,2
+ cipşi

15
-
-
5

Epoxy I / G / B

0,4 - 1 kg/m2

2,0 kg/m2

3,0 kg/m2

2-3 gr/m2

suprafaţe industriale
circulaţie stivuitoare

depozite

solicitare mecanică intensă
capacitate portantă mare

siguranţă la alunecare
suprafaţă netedă până la 

rugoasă

Epoxy L incolor
strat de acoperire peste 

cipşi
0,15 kg/m2 strat de protecţie peste 

cipşi
suprafeţe netede închise
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10. Sisteme epoxidice

1	 RAL	 9016	 6	 RAL	 1014	 11	RAL	 1002

2	 RAL	 7035	 7	 RAL	 7037	 12	RAL	 5012

3	 RAL	 7032	 8	 RAL	 7001	 13	RAL	 3013

4	 	RAL	 6019	 9	RAL	 7030	 14	RAL	 9017

5	 RAL	 6021	 10	RAL	 6011	 15	RAL	 6002

10.6 Grupe de culori - 15 culori standard

Notş: Culorile speciale se pot comanda conform tabelului RAL !!
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10.7 Sigilşri - Epoxy V + W

V	1

EPOXY	V

alternativş	 grund de profunzime
	 	 	 Epoxy	I	 0,5	kg/m²
Stratul 1:	 grunduire	 Epoxy G	 0,3 kg/m²
Stratul 2: 	 sigilare	 Epoxy V	 0,3 kg/m²

suprafaşş	finitş

Structura	sistemului	-	grosime	de	0,4	mm

Structura	sistemului	-	grosime	de	0,6	mm

Structura	sistemului	-	grosime	de	0,4	mm

Structura	sistemului	-	grosime	de	0,5	mm

Structura	sistemului	-	grosime	de	0,4	mm

V	2

V	3

V	4

V	5

EPOXY	V	+	nisip	de	cuarş

alternativş	 grund de profunzime
	 	 	 Epoxy	I	 0,5	kg/m²
Stratul 1:	 grunduire	 Epoxy G	 0,4 kg/m²
	 	 cu nisip de cuarş	0-0,3	 1 kg/m²
Stratul 2: 	 sigilare	 Epoxy V	 0,4 kg/m²

suprafaşş	rugoasş

EPOXY	W	+	nisip	de	cuarş

alternativş	 grund de profunzime
	 	 	 Epoxy	I	 0,5	kg/m²
Stratul 1:	 grunduire	 Epoxy W	 0,2 kg/m²
	 	 + 20% adaos de apş
Stratul 2: 	 sigilare	 Epoxy W	 0,4 kg/m²
	 	 cu	nisip	de	cuarş	 1	kg/m²
Stratul 3: 	 strat final	 Epoxy W	 0,2 kg/m²

suprafaşş	antiderapantş

EPOXY	V	+	cipşi

alternativş	 grund de profunzime
	 	 	 Epoxy	I	 0,5	kg/m²
Stratul 1:	 grunduire	 Epoxy G	 0,3 kg/m²
Stratul 2: 	 sigilare	 Epoxy V	 0,3 kg/m²
	 	 cu cipşi presşraşi	 1 kg/m²
Stratul 3: 	 lşcuire	 Epoxy L	 0,15kg/m²

suprafaşş	netedş	de textura mştşsii

EPOXY	W	+	cipşi

alternativş	 grund de profunzime
	 	 	 Epoxy	I	 0,5	kg/m²
Stratul 1:	 grunduire	 Epoxy W	 0,2 kg/m²
	 	 + 20% adaos de apş
Stratul 2: 	 sigilare	 Epoxy W	 0,3 kg/m²
	 	 cu	cipşi	presşraşi	 3	g/m²
Stratul 3: 	 lşcuire	 Epoxy L	 0,15 kg/m²

suprafaşş	netedş	de textura mştşsii
(fşrş	cipşi,	al	treilea	strat	nu	este	necesar)
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10. Sisteme epoxidice

10.8 Acoperiri - Epoxy B

B	6
Structura	sistemului	-	grosime	de	0,4	mm

B	7

B	8

B	9

B	10

Structura	sistemului	-	grosime	de	1,5	mm

Structura	sistemului	-	grosime	de	2,5	mm

Structura	sistemului	-	grosime	de	1,5	mm

Structura	sistemului	-	grosime	de	1,5	mm

EPOXY	G	-	grund	+	nisip	cuarş
alternativş	 grund de profunzime
	 	 	 Epoxy	I	 0,5	kg/m²
Stratul 1:	 grunduire	 Epoxy G	 0,4 kg/m²
Stratul 2: 	 sigilare	 Epoxy G	 0,3 kg/m²
	 	 cu	nisip	de	cuarş	0-0,3	 0,5	kg/m²

nisip de cuarş	şlefuit în decurs de 16-24 ore

suprafaşş	rugoasş

EPOXY	B	+	cipşi
alternativş	 grund de profunzime
	 	 	 Epoxy	I	 0,5	kg/m²
Stratul 1:	 conform sistemului Epoxy B 7
Stratul 2: 	 conform sistemului Epoxy B 7
	 	 cu	cipşi	presşraşi	 3	g/m²
Stratul 3: 	 lşcuire	 Epoxy L	 0,15 kg/m²

suprafaşş	netedş	închisş	de textura mştşsii

EPOXY	B	+	nisip	de	cuarş
alternativş	 grund de profunzime
	 	 	 Epoxy	I	 0,5	kg/m²
Stratul 1:	 grunduire	 Epoxy G	 0,4 kg/m²
	 	 cu nisip de cuarş	0,3-0,6	 2	kg/m²
Stratul 2: 	 sigilare	 Epoxy B	 0,8 kg/m²

suprafaşş	antiderapantş

EPOXY	B	+	nisip	de	cuarş
alternativş	 grund de profunzime
	 	 	 Epoxy	I	 0,5	kg/m²
Stratul 1:	 grunduire	 Epoxy G	 0,5 kg/m²
	 	 cu nisip de cuarş	0,6-1,2	 3	kg/m²
Stratul 2: 	 sigilare	 Epoxy B	 1 kg/m²

suprafaşş	cu grad ridicat antiderapant

EPOXY	B
alternativş	 grund de profunzime
	 	 	 Epoxy	I	 0,5	kg/m²
Stratul 1:	 grunduire	 Epoxy G	 0,4 kg/m²
	 	 cu nisip de cuarş	0-0,3	 0,5	kg/m²
Stratul 2: 	 acoperire	 Epoxy B	 1,5 kg/m²
	 	 cu	nisip	de	cuarş	0-0,3	 0,5	kg/m²

suprafaşş	netedş	închisş
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10.9 Prelucrarea straturilor suport cu Epoxy G şi Epoxy W cu 20% apă

Date tehnice valabile 
pentru toate sistemele 
epoxidice

Epoxy I Epoxy G Epoxy W Epoxy V Epoxy W Epoxy B Epoxy LEpoxy I Epoxy G Epoxy W Epoxy V Epoxy W Epoxy B Epoxy LEpoxy I Epoxy G Epoxy W Epoxy V Epoxy W Epoxy B Epoxy LEpoxy I Epoxy G Epoxy W Epoxy V Epoxy W Epoxy B Epoxy LEpoxy I Epoxy G Epoxy W Epoxy V Epoxy W Epoxy B Epoxy LEpoxy I Epoxy G Epoxy W Epoxy V Epoxy W Epoxy B Epoxy LEpoxy I Epoxy G Epoxy W Epoxy V Epoxy W Epoxy B Epoxy L

grund de 
profunzime

grund +20 % apă sigilaregrund +20 % apă sigilaregrund +20 % apă sigilare pe bază de 
apă

acoperire lac de acoperire lac de 
protecţie

Raport de amestec A-B 3 : 1 40 : 1 1 : 5 2 : 1 1 : 5 4 : 1 1,75 : 1A-B 3 : 1 40 : 1 1 : 5 2 : 1 1 : 5 4 : 1 1,75 : 1A-B 3 : 1 40 : 1 1 : 5 2 : 1 1 : 5 4 : 1 1,75 : 1A-B 3 : 1 40 : 1 1 : 5 2 : 1 1 : 5 4 : 1 1,75 : 1A-B 3 : 1 40 : 1 1 : 5 2 : 1 1 : 5 4 : 1 1,75 : 1A-B 3 : 1 40 : 1 1 : 5 2 : 1 1 : 5 4 : 1 1,75 : 1A-B 3 : 1 40 : 1 1 : 5 2 : 1 1 : 5 4 : 1 1,75 : 1

Timp de lucru 8 ore. 35 min. 1 oră 40 min. 1 oră 1 oră. 25 min.8 ore. 35 min. 1 oră 40 min. 1 oră 1 oră. 25 min.8 ore. 35 min. 1 oră 40 min. 1 oră 1 oră. 25 min.8 ore. 35 min. 1 oră 40 min. 1 oră 1 oră. 25 min.8 ore. 35 min. 1 oră 40 min. 1 oră 1 oră. 25 min.8 ore. 35 min. 1 oră 40 min. 1 oră 1 oră. 25 min.8 ore. 35 min. 1 oră 40 min. 1 oră 1 oră. 25 min.

Timp de întărire 24 ore 24 ore 4 ore. 24 ore 4 ore 4 ore 4 ore24 ore 24 ore 4 ore. 24 ore 4 ore 4 ore 4 ore24 ore 24 ore 4 ore. 24 ore 4 ore 4 ore 4 ore24 ore 24 ore 4 ore. 24 ore 4 ore 4 ore 4 ore24 ore 24 ore 4 ore. 24 ore 4 ore 4 ore 4 ore24 ore 24 ore 4 ore. 24 ore 4 ore 4 ore 4 ore24 ore 24 ore 4 ore. 24 ore 4 ore 4 ore 4 ore

Circulabil 4 ore 12-24 ore 12-24 ore 12-24 ore 24 ore4 ore 12-24 ore 12-24 ore 12-24 ore 24 ore4 ore 12-24 ore 12-24 ore 12-24 ore 24 ore4 ore 12-24 ore 12-24 ore 12-24 ore 24 ore4 ore 12-24 ore 12-24 ore 12-24 ore 24 ore

Încărcare 7 zile 7 zile 7 zile 7 zile7 zile 7 zile 7 zile 7 zile7 zile 7 zile 7 zile 7 zile7 zile 7 zile 7 zile 7 zile

Presărare nisip cuarţos imediat imediatimediat imediat

Presărare cipşi imediat

Şlefuire 8 - 16 ore

Verificarea calităţii şapei
Încadrare în norma de şapă
Umiditate reziduală 3,5 sau 7%
Trusă CM (probă 50-100g)

Maşină de găurit* + Amestecător
Comp. A+B se amestecă separat 
în recipient 3 min.; apoi
împreună încă 3 min.

Curăţare manuală sau mecanizată cu aspirator industrial

Alternativ - aplicare Epoxy I cu rol de grund de profunzime;
aplicarea primului strat de Epoxy G după 4 ore sau Epoxy W după 4 ore;
grunduirea cu Epoxy W diluat cu 20% apă.

alternativ - în cazul suprafeţelor de şapă instabilă, este necesară
aplicarea unui strat de Epoxy I cu rol de impregnare.

Grunduire cu nisip cuarţos 0-0,3mm 
presărat pentru sistemul V2;
aplicarea nisipului cuarţos imediat 
după Epoxy G.

Maşină de şlefuit;
după 8-16 ore se şlefuieşte nisipul 
cuarţos şi se curăţă suprafaţa.

* la turaţia mică a maşinii de găurit
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10.10 Aplicarea sigilărilor şi a acoperirilor

Epoxy V + W + B - aplicarea stratului de bază

Grunduire fără nisip cuarţos - V1 şi cu nisip cuarţos presărat 0 - 0,03mm - 
V2.
Aplicarea celui de al doilea strat de Epoxy V cu rol de sigilare, după 12 - 24 
ore.

După 12 - 24 ore, aplicarea 
celui de al doilea strat de Epoxy V. 
Presărarea imediată de cipşi. După 
12 ore, aplicarea celui de al treilea 
strat cu Epoxy L.

Maşină de găurit* + Amestecător
Comp. A+B se amestecă separat 
în recipient 3 min.; apoi
împreună încă 3 min.

Primul strat de bază Epoxy W + 20% apă diluată. După 12 ore se aplică al doilea 
strat de Epoxy W şi se presară imediat cu cipşi sau nisip cuarţos 0 - 0,03mm. 
După 12 ore se aplică al treilea strat de Epoxy W pe nisip cuarţos sau Epoxy L 
pe cipşi.

Primul strat de grund Epoxy G cu presărare de nisip cuarţos 0,6 - 1,2mm. 
După 12 ore se aplică al doilea strat cu Epoxy B cu nisip 0 - 0,03 mm în 
componenţă, cu gletiera sau şpaclul dinţat, apoi se finisează cu rola cu ţepi. 

După 12 ore se aplică al doilea strat 
cu Epoxy B şi se presară imediat 
cipşi. După 12 ore se aplică al treilea 
strat cu Epoxy L, cu rol de protecţie a 
cipşilor. 

După 12 ore se aplică al doilea strat cu 
Epoxy B şi se finisează cu rola cu ţepi.

Primul strat de grund Epoxy G 
cu presărare de nisip cuarţos 0,6 
- 1,2mm. După 12 ore se aplică al 
doilea strat cu Epoxy B cu gletiera 
sau şpaclul dinţat, apoi se finisează 
cu rola cu ţepi. 

Suprafaţă finală netedă, închisă
Variante: -V1, V3, V5
 -B7, B8

Primul strat de grund Epoxy G presărat cu nisip cuarţos 0,3 - 0,6 mm.

* la turaţia- mică a maşinii de găurit
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11. Şape la exterior

11.1 Trotuare (sub streaşină), terase, balcoane, filigorii

La exterior se utilizeazş	şape brute de ciment ZE 30.

În toate domeniile de utilizare este important să se execute o pantă suficientă pentru evacuarea apelor. Panta trebuie să se efectueze 
deja în stratul suport (placa balconului, respectiv construcţia de bază).
În decursul proiectării trebuie clarificate următoarele puncte:

• Înălţimea construcţiei;
• Pardoseala (tipul acoperirii);
• Înclinaţia;
• Evacuarea apelor pluviale (canal);
• Izolaţia;
• Etanşarera cu tablă a unor părţi sau elemente;
• Contactul cu clădirea;
• Armarea;
• Executarea rosturilor.

Tipul de pardoseală dictează întreaga alcătuire a sistemului de şapă.

Var. I - Pardoseala în conlucrare cu suportul  pardoseală ceramică, piatră naturală şi plăci din beton

Var. II - Pardoseală finită (plăci) pe suporturi elastice

Acoperire cu tablă, legătură cu 
peretele

Rostuire cu mortar 
Lasselsberger-Knauf

Plăci ceramice, piatră naturală, 
lipite

Şapă

Acoperire cu tablă, falţ vertical

Planşeu în consolă conform calculului de 
rezistenţă, cu înclinaţie

Acoperire cu tablă, legătură cu 
peretele

Rost deschis

Plăci pe suport de cauciuc

Hidroizolaţie

Acoperire cu tablă, falţ vertical

Planşeu în consolă conform calculului de 
rezistenţă, cu înclinaţie
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Referinşe
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Notişe
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Notişe
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Reprezentanţa producătorului:

Lasselsberger -Knauf s.r.l. 
RO - Sibiu
550117 str. Înfrăţirii nr. 47  
Tel.: 0269 20 6017; Fax: 0269 20 6016
e-mail: office@lbk.ro; www.lbk.ro Ed

iţia
 0

3 
– 

20
09

  

Produsele le găsiţi la partenerii noştri comerciali.
Informaţii despre reţeaua comercială: www.lbk.ro




