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SmartRoof TOP1 CTF

Plăci din vată minerală bazaltică, 
o singură înclinaţie, pentru acoperişuri tip terasă

cu 

Descriere 

Caracteristici de bază 

Coeficient de conductivitate termică 
λ=0,040 W/mK 

Clasificare la foc 
Material incombustibil, clasificat ca 

Euroclass A1 conform EN 13501·1.

coeficient scăzut de conductivitate termică – 
proprietăţi excelente de izolare

parametri foarte buni la presiune şi tensiune, 
perpendicular pe planul plăcii

incombustibil - creşte siguranţa pasivă a clădirilor  

stabil ca volum şi formă la temperaturi în 
schimbare 

se poate prelucra uşor pentru a avea 
dimensiunea şi forma necesare 

neabsorbant - impermeabil pe secţiunea 
transversală 

Avantaje

Tip Diagrama secţiunii transversale L B H1 H2

A 1000 mm1000 mm20 mm 40 mm 

B 1000 mm 1000 mm 40 mm60 mm 

C 1000 mm 1000 mm  60 mm  80 mm L

B
H1H2

Materialul izolant, SmartRoof TOP1 CTF, sub formă de placă conică este 

fabricat din vată minerală lipită cu răşină sintetică. Este impermeabil pe 

secţiunea transversală.

Produsul este conceput individual ca element de construcţie destinat pentru 

acoperişuri plate fără pantă.
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Parametru tehnic Simbol Valoare Standard

Coeficient declarat de conductivitate termică 

Clasificare la foc 

Clasa de precizie pentru abaterea de la 

grosimea materialului

Factor de absorbţie pe termen scurt 

Factor de absorbţie pe termen lung

Rezistenţa la tracţiune 

Sarcină punctuală la deformare 5%

Rezistenţa la compresiune 

pentru o deformare de 10%

Siguranţa pentru sănătate 

0,040 W/m.K

A1

T5

2max.1kg/m
2max.3kg/m

10 kPa

650 N

70 kPa

EN 12 667  

EN 13 501-1

EN 13 162

 

EN 1609 

EN 12 087 

EN 1607 

EN 12 430 

EN 826
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SmartRoof TOP1 CTF

Directiva MPO 460/2005 Zb.(a se vedea fişa de siguranţă) 

SmartRoof WE - Profil pentru unghiuri şi pentru umplere

Diagramă A

A

A

B

B

B

Lungime profil Unghi Notă 

50 mm50 mm 

80 mm80 mm max.1000 mm 045

100 mm 100 mm   

Se pot modifica 
dimensiunile şi 
unghiurile, 
cu acordul 

producătorului 

Trebuie comandate dimensiunile şi unghiurile 

comprimă. Ambalajul de protecţie este Utilizare 
Placa conică SmartRoof TOP1 CTF este marcat cu logo-ul producătorului şi o 
utilizată pentru izolarea acoperişurilor etichetă a produsului ce indică 
tip terasă. În cazul în care un acoperiş proprietăţile tehnice ale produsului şi 
nu are panta naturală necesară, plăcile metoda recomandată de aplicare. 
conice pot fi utilizate pentru a crea 
una. O pantă este creată prin rânduri 
repetate succesiv de plăci conice A, B Knauf Insulation deţine certificarea 
şi C, în combinaţie cu tipurile selectate sistemului de management al calităţii, 
de plăci plate, astfel încât îmbinările de conform standardului EN ISO 
contact ale straturilor individuale ale 9001:2008. Pe durata fabricării 
izolaţiei să fie decalate. acestui produs, nu se încalcă limitele 

de emisie, care sunt controlate strict de 
departamentul HSE (Sănătate, Ambalare 
siguranţă şi mediu) al societăţii Knauf Plăcile sunt stivuite pe un palet din 
Insulation. lemn, împachetat în folie PE, ce 

www.knaufinsulation.ro
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Toate drepturile rezervate, inclusiv cele de reproducere fotomecanică şi stocare pe suport electronic. Utilizarea comercială a proceselor şi activităţilor de lucru ilustrate în prezentul 

document nu este permisă. S-au luat multe măsuri de precauţie atunci când s-au strâns informaţiile, textele şi ilustraţiile din prezentul document. Totuşi, pot apărea erori. Editorul şi 

redactorii nu îşi pot asuma responsabilitatea juridică sau răspunderea pentru informaţiile incorecte şi consecinţele acestora. Editorul şi redactorii vor fi recunoscători pentru sugestii 

referitoare la îmbunătăţire şi detalii despre erorile indicate.  

Profilurile pentru unghiuri şi pentru umplere se utilizează la montarea acoperişurilor 
tip terasă. Realizează o trecere uşoară la îmbinarea membranei impermeabile cu 
mansarda şi la intersecţiile cu planul acoperişului. Profilul de umplere este destinat 
pentru umplerea spatiilor de izolare pentru acoperişurile trapez. Sporeşte 
capacitatea de izolare termică şi acustică a acoperişurilor realizate din placare din 
metal trapezoidă.
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