
DDP 2 

Placă din vată minerală bazaltică 
pentru acoperişuri tip terasă

mai 2016Fişă tehnică

Descriere 
DDP 2 este o placă compactă din vată  minerală bazaltică, formată din 2 

straturi cu densităţi diferite lipite împreună prin aderenţă chimică, din categoria 

produselor grele. Produsul este incombustibil, rezistent la temperaturi ridicate, 

hidrofobizat în masă, rezistent la îmbătrânire şi neutru chimic. Acesta nu îşi 

schimbă dimensiunile în cazul unor variaţii mari de temperatură.

Utilizare  recomandată
Acoperişuri tip terasă 

Caracteristici de bază 

Conductivitate termică 
Valoare scăzută de conductivitate termică 

λ  = 0.040 W/mK D

Protecţie la foc 
Material incombustibil, clasificat Euroclasa A1 

conform EN 13501·1. 

Rezistenţa la compresiune

σ >70 kPa10 

Încărcarea punctuală
F >800 Np 

Izolaţie fonică 
Izolaţie acustică excelentă datorită structurii 

fibroase dense a materialului. 

proprietăţi bune de izolare termică 

protecţie la foc

stabilitate dimensională şi compactitate 

materialul îndeplineste cerinţele de mediu si de 

sănătate

manipulare simplă şi uşoară 

Beneficii
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Lungime   [mm]Nr. plăci/paleţi
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2m/palet

31,2

26,4

21,6
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16,8
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3m/palet 
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3,02

2,88
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Dimensiuni şi paletizare
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Aplicare 
Produsul este recomandat pentru utilizarea ca material cu rol de izolare 

termică, acustică şi protecţie la foc a acoperişurilor tip terasă. Este potrivit 

pentru aplicarea sub toate tipurile de membrane hidroizolante, pentru terasele 

circulabile şi necirculabile. Poate fi uşor montat pe structuri portante de beton 

sau din tablă cutată.

Ambalare şi depozitare
Produsul DDP 2  este livrat sub formă de plăci, ambalate în folie de polietilenă 

termocontractabilă. Produsele trebuie depozitate la interior sau sub acoperiş. În 

situaţii excepţionale, pachetele depozitate în aer liber trebuie protejate cu folie 

etanşă la apă. Pachetele nu trebuie depozitate direct pe pământ. 

Calitate 
Knauf Insulation deţine Certificatul de calitate pentru Sistemele de Management 

Integrat, conform EN ISO 9001:2008, EN ISO 14 001:2004 şi EN ISO 

50001:2011. Limitele emisiilor sunt monitorizate pe parcursul întregului proces 

de producţie şi controlate strict de Departamentul de calitate al companiei 

Knauf Insulation.

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.  

Caracteristici tehnice DDP 2

Caracteristică 

Euroclasa de reacţie la foc

Clasa de precizie pentru abaterea 
de la grosimea materialului

Rezistenţa la intindere 

Rezistenţa la compresiune pentru o 
deformare de 10%

Incărcarea punctuală

Absorbţia de apă de scurtă durată

Factor de rezistenţa la difuzia vaporilor de apă
Marcaj CE 

Certificat de conformitate CE

Unitate Standarde

A1

T5

>15 kPa

>70 kPa

>800 N
2≤ 3 kg/m

1
MW-EN 13162-T5- WL(P)-TR15-CS(10)70-PL(5)800

0751-CPR-233.0-01

EN 12 667, 
EN 12 939

EN 13 501-1

EN 823

EN 1607

EN 826

EN 12 430

EN 1609

EN 12 086

EN 13 162
-
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