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Sisteme pentru termoizolare

Cercetările orientate în direcţia identificării unor strategii şi mijloace de rezolvare a problemelor energetice şi 
de mediu au demonstrat că printr-o termoizolare eficientă şi fiabilă a clădirilor se pot obţine următoarele atribute:
    o calitate bună arhitecturală;
    un mediu interior confortabil şi sănătos;
    un consum de energie redus.
Toate acestea conduc spre o clădire eficientă din punct de vedere energetic.

Principala măsură de creştere a performanţei energetice este aceea de a diminua pierderile de energie prin 
anveloparea clădirii. Aceste pierderi de energie se produc prin faţadă, soclu, acoperiş, planşee peste sau spre spaţiile 
neîncălzite (subsol, pod, mansardă nelocuită), plăci pe sol. Totodată, pierderi de energie se produc şi prin anvelopa 
vitrată a clădirii (uşi, ferestre, luminatoare), prin ventilarea aerului, dar şi prin celelalte deschideri ( Ex: guri de ventilaţie).

Una dintre cele mai uzuale metode de termoizolare este cea bazată pe polistiren. În funcţie de condiţiile de climă 
(soare, umiditate, temperaturi), de elemetul de construcţie (fundaţie, soclu, intrados subsol, pereţi exteriori, terasă, 
acoperiş), cât şi de orientarea la punctele cardinale - se alege tipul şi grosimea polistirenului care va fi utilizat pentru 
termoizolare. 
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În tabelul următor prezentăm utilizarea polistirenului expandat (EPS) şi extrudat (XPS) în termoizolarea diverselor elemente 
de construcţii:

Polistirenul extrudat AplaXFoam are următoarele caracteristici tehnice:
    conductivitate termică scăzută (AplaXFoam BTF: 0,0323 W/mK; AplaXFoam RF: 0,0314 W/mK)
    rezistenţă foarte mare la umezeală datorită lipsei capilarităţii
    rezistenţă la cicluri de îngheţ-dezgheţ
    rezistenţă înaltă la absorbţia apei - acest parametru recomandă utilizarea polistirenului extrudat AplaXFoam şi în 
    condiţii de umiditate continuă şi excesivă
    insensibilitatea la variaţiile de temperatură şi rezistenţa la deformare în intervalul de temperatură (-50 C) -
   (+70  C) fac ca polistirenul extrudat AplaXFoam să poată fi utilizat şi pe faţade
    rezistenţă la acţiunea acizilor şi a bazelor
    proprietăţi de autostingere
    material curat, fără miros, fără acţiune iritativă a pielii
    dimensiuni constante şi uniforme
    rezistenţă foarte mare la compresiune > 500 kPa (la o grosime a plăcii de 80 mm) recomandă utilizarea 
    polistirenului extrudat AplaXFoam pentru izolarea termică a tălpii radierului şi a piscinelor 
    rezistenţă la încovoiere de 300 - 400 kPa la AplaXFoam BTF şi de peste 500 kPa la AplaXFoam RF
    rezistenţă la tracţiune de peste 600 kN/m 
    marginile profilate în forma literei “L” pentru îmbinare perfectă şi evitarea punţilor termice
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Element de construcţie
polistiren expandat polistiren extrudat

termosistem lipit
pereţi cortină, în sistem ventilat
termosistem în pereţi uşori (din lemn)
termosistem lipit pe interior
diafragme (beton armat)
din prefabricate de tip sandwich
stâlpi, grinzi, centuri, cofraje beton
mascări, pereţi despărţitori, pereţi bistrat, cu şi fără 
spaţii de ventilare
în contact cu solul
planşee dispuse peste spaţii reci
în spaţii cu umiditate ridicată
pe structuri grele (beton armat)
pe structuri uşoare (lemn)
încălzire prin pardoseală
pereţi subsol
radier şi talpă radier
elevaţii/soclu
alee în jurul clădirii
parcări auto
spaţii frigorifice
piscine
hale industriale 
spaţii frigorifice
piscine
hale industriale 

Acoperiş

Pereţi exteriori 

Pereţi interiori 

Structuri

Una dintre cele mai fiabile şi eficiente metode de termoizolare este cea bazată pe polistiren extrudat AplaXfoam (XPS).
Fabryo – Atlas produce din anul 2007 polistiren extrudat AplaXFoam BTF şi RF, furnizând pieţei construcţiilor componente 
pentru o termoizolare eficientă de la fundaţie până la acoperiş.

Pardoseli interioare

Fundaţii

Pardoseli exterioare

Pereţi interiori

Pardoseli interioare

Al
te

 c
on

st
ru

cţ
ii

Cl
ăd

iri

AplaEFoam 
70 Kpa

AplaEFoam 
80 Kpa

AplaEFoam 
100 Kpa

AplaEFoam 
120/150 Kpa

AplaEFoam 
200 Kpa

0

0

2

terasă necirculabilă
terasă cu circulaţie redusă
terasă cu circulaţie medie şi încărcare medie
terasă cu circulaţie şi încărcări mari
cu pantă mare - peste astereală
cu pantă mare- între căpriori
cu pantă mică - peste ultimul nivel
verde

AplaXfoam 
BTF

AplaXfoam 
RF
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1. Sisteme de termoizolare pentru faţade şi socluri
Termoizolarea faţadelor
Având în vedere că faţada conferă individualitate imobilului, dar şi protejează împotriva intemperiilor, termoizolarea 
ridică probleme atât datorită diversităţii tipurilor constructive de pereți cât şi datorită cerinţelor de finisare.
Pentru îmbunătăţirea microclimatului interior şi pentru reducerea costurilor legate de consumul de energie necesar 
pentru încălzire şi răcire, soluţiile de termoizolare se aplică atât la construcţiile noi cât şi la reabilitarea celor vechi. 
Detaliile de execuţie sunt esenţiale pentru o termoizolare eficientă, mai ales zonele în care pot apărea punţi termice 
(racordul la soclu şi la centurile sau grinzile planşeelor, racordul la tâmplărie şi cel de la streaşină sau atic).

Termosistemul compact se aplică pe pereţii exteriori ai faţadei inclusiv pe perimetrul golurilor şi se etanşează pe 
conturul tâmplăriei. Acesta este format din următoarele componente:

Sisteme de termoizolare pentru clădiri

placă de polistiren expandat 
AplaEFoam sau de polistiren 
extrudat AplaXFoam

polistiren expandat AplaEFoam polistiren expandat AplaXFoam

XPS RF XPS BTF

adezivul pentru lipirea şi 
şpăcluirea plăcilor de 
polistiren

plasă de armare pentru 
consolidarea sistemului

AplaFix
pentru polistiren expandat

AplaMultiFix
pentru polistiren extrudat AplaMesh

accesorii:
- diblurile pentru ancorarea 
  plăcilor de polistiren
- profilul de început de montaj al 
  polistirenului
- profilele de colţ cu plasă pentru 
  protecţia colţurilor
- profil cu picurător pentru balcoane

Sisteme APLA
    AplaTencoGrund
    AplaTencoPlast SILICON
    AplaTencoPlast REFLECTA
    AplaTencoSoclu

Componente de termoizolare: 

Componente de protecţie şi finisaj decorativ:

AplaTencoPlast REFLECTAAplaTencoGrund AplaTencoPlast SILICON AplaTencoSoclu

www.apla.ro



În cazul soclurilor, având în vedere că sunt foarte 
expuse la umiditatea provenită din ploaie, zăpadă şi 
pânza freatică, este foarte important ca mai întâi să fie 
făcută hidroizolarea şi apoi termoizolarea. La clădirile 
fără subsol, unul dintre aspectele cele mai importante 
este ca fundaţia să ajungă până la adâncimea de 
fundare recomandată prin proiect. 

Montarea termoizolaţiei începe de la nivelul fundaţiei 
şi ajunge până la racordul soclului cu faţada, unde 
îmbinarea trebuie să fie etanşă pentru evitarea riscului 
de formare a punților termice.  
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Pentru eliminarea senzaţiei de "pardoseală rece", precum şi pentru 
scăderea costurilor de încălzire în încăperile de la parter, se reco-
mandă montarea plăcilor atât pe interiorul fundaţiei cât şi sub 
pardoseală.
În cazul în care lucrarea de termoizolare a fundaţiei se execută 
ulterior ridicării imobilului, se recomandă montarea plăcilor de 
polistiren extrudat pe soclul construcţiei şi sub cota terenului 
sistematizat, respectiv montarea unor plăci orizontale de 
polistiren extrudat care să protejeze fundaţia la fenomenul de 
îngheţ - dezgheţ.

1. perete din zidărie cărămidă / BCA
2. adeziv pentru polistiren AplaMultiFix / AplaFix
3. polistiren extrudat AplaXFoam BTF / polistiren 
     expandat AplaEFoam
4. dibluri PVC pentru fixare mecanică
5. adeziv pentru polistiren AplaMultiFix / AplaFix
6. plasă de armare din fibră de sticlă

Sistem de termoizolare
exterioară - PEREŢI

7. adeziv / Masă de şpaclu pentru polistiren 
    AplaMultiFix / AplaFix
8. amorsă AplaTencoGrund
9. finisaj tencuială decorativă AplaTencoPlast
   SILICON / AplaTencoPlast REFLECTA

1. perete beton
2. hidroizolaţie bicomponentă flexibilă 
    AplaHydroStop 2K Flex
3. adeziv pentru polistiren AplaMultiFix
4. polistiren extrudat AplaXFoam BTF
5. adeziv pentru polistiren AplaMultiFix
6. plasă de armare din fibră de sticlă
7. adeziv / Masă de şpaclu pentru polistiren 
    AplaMultiFix
8. amorsă AplaTencoGrund
9. finisaj mozaicat AplaTencoSoclu

 

Sistem de termo-hidroizolare
exterioară - SOCLU

www.apla.ro
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2.  Sisteme de izolare termo-hidrofugă pentru acoperişuri

O pierdere semnificativă de căldură are loc prin acoperişul unei clădiri. Pentru a se obţine confortul termic precum 
şi protecţia la apă, acoperişurile tip terasă au nevoie de o soluţie combinată de termoizolare şi hidroizolare. În ceea ce 
priveşte hidroizolaţia, Fabryo-Atlas are în portofoliu atât sistemul tradiţional pe bază de bitum (cu amorse şi membrane 
bituminoase), cât şi cel modern, mai uşor şi rapid de utilizat, pe bază de ciment. Rezistenţa foarte mare la umezeală şi la 
îngheţ-dezgheţ, rezistenţa excepţională la compresiune de peste 500 kPa şi insensibilitatea la variaţiile de temperatură, 
fac ca polistirenul extrudat AplaXFoam RF să fie cea mai potrivită alegere pentru a termoizola o terasă, fie ea clasică sau 
“inversată”.

2.1. Acoperişuri tip terasă

La terasele clasice termoizolaţia este montată sub hidroizolaţie, beneficiind astfel de protecţia acesteia la agresiunea 
factorilor de mediu. În funcţie de destinaţia lor (terase necirculabile, circulabile, sau de tip grădină) Fabryo-Atlas 
recomandă următoarele sisteme: 

2.1.1.Sisteme de izolare termo-hidrofugă pentru terase clasice

1. amorsă bituminoasă AplaHydroStop - 
    2 straturi 
2. strat de difuzie a vaporilor 
    AplaBituStop V0,75
3. barieră la vapori 
    AplaBituStop V2/V3/V4/P3/P4
4. placă termoizolantă AplaXfoam RF
5. strat de separaţie (polietilenă)
6. şapă din beton de pantă, min 30 mm
7. amorsă bituminoasă AplaHydroStop - 
    2 straturi 
8. strat de difuzie a vaporilor 
    AplaBituStop V0,75
9. membrană bituminoasă AplaBituStop V3
    membrană bituminoasă AplaBituStop 
    PM4 / PM4,5

Terasă necirculabilă pe 
bază de bitum

1

2

3

4
5

6

7
8

9

10

10.

1. amorsă bituminoasă AplaHydroStop - 2 straturi 
2. strat de difuzie a vaporilor AplaBituStop V0,75
3. barieră la vapori AplaBituStop V2/V3/V4/P3/P4
4. placă termoizolantă AplaXfoam RF
5. strat de separaţie (polietilenă)
6. şapă din beton 
7. amorsă bituminoasă AplaHydroStop - 2 straturi 
8. strat de difuzie a vaporilor AplaBituStop V0,75
9. membrană bituminoasă AplaBituStop V3
    membrană bituminoasă AplaBituStop 
    PM4 / PM4,5
    şapă din beton de pantă, min 30 mm
    adeziv pentru placare ceramică / pat de nisip
    plăci ceramice / dale din beton

Terasă circulabilă pe 
bază de bitum

10.

11.

13.
12.

1

2

3

4
5

7
8

6
9

10

11

12
13
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1. hidroizolaţie monocomponentă
    AplaHydroStop 1K
2. placă termoizolantă AplaXfoam RF
3. strat de separaţie (polietilenă)
4. şapă din beton de pantă, min 30 mm
5. hidroizolaţie bicomponentă flexibilă 
    AplaHydroStop 2K Flex - 2 straturi
6. adeziv pentru placare ceramică / 
    pat de nisip
7. plăci ceramice / dale din beton

Terasă circulabilă 
pe bază de ciment

1

2

3

4

5
7

6

1

2

3

4

5
11 6
12
13

7

8

9

10

14

1. amorsă bituminoasă AplaHydroStop 
    - 2 straturi 
2. strat de difuzie a vaporilor 
    AplaBituStop V0,75
3. barieră la vapori 
    AplaBituStop V2/V3/V4/P3/P4
4. placă termoizolantă AplaXfoam RF
5. strat de separaţie (polietilenă)
6. şapă din beton 
7. amorsă bituminoasă AplaHydroStop 
    - 2 straturi 
8. membrană bituminoasă 
    AplaBituStop V3 /V4
9. membrană bituminoasă AplaBituStop
    P3 / P4
    membrană bituminoasă AplaBituStop 
    PM4 / PM4,5
    şapă din beton de pantă, min 30 mm
    strat de protecţie-difuzie (nisip grosime 
    min 50 mm (sort 4/8)
    strat de separaţie permeabil la vapori 
    (Geotextil 130 g/m  )
    pământ de grădină + vegetaţie

Terasă tip grădină 
pe bază de bitum

10.

11.
12.

13.

14.
2
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2.1.2. Sisteme de izolare termo-hidrofugă pentru terase “inversate”

2.1.3. Terase cu trafic auto

La terasele “inversate”, utilizate mai ales la clădirile care necesită reabilitare termică şi care au deja o lucrare de 
hidroizolare care nu necesită refacerea, termoizolaţia se montează peste hidroizolaţie. Aceasta soluţie este avantajoasă 
şi pentru că asigură protecţia hidroizolaţiei, nu necesită barieră suplimentară la vaporii de apă, terasa poate fi utilizată
cu încărcări mai mari, iar instalarea este rapidă şi facilă.
 
Pentru a obţine performanţe optime în sistemele de terase “inversate” trebuie respectate o serie de reguli de bază:
    straturile de deasupra panourilor termoizolante trebuie să permită difuzia liberă a vaporilor de apă (atunci când 
    este posibil, trebuie să se prevadă un strat de drenare-difuzie);
    panourile termoizolante trebuie aşezate prin pozare liberă, iar stratul de geotextil de deasupra termoizolaţiei 
    trebuie să permită difuzia liberă, fără să reţină apa.

Terasele verzi sunt din ce în ce mai utilizate în marile 
aglomerări urbane întrucat reduc pierderile de căldură prin 
acoperiş, iar plantele produc oxigen şi reglează umiditatea 
din atmosferă îmbunătăţind astfel calitatea aerului. În plus, 
o parte din apa provenită din precipitaţii este consumată de 
către plante, reducându-se astfel solicitarea sistemului de 
scurgere.

Lipsa spațiilor de parcare în marile aglomerări urbane a 
condus la utilizarea teraselor clădirilor ca locuri de parcare. 
Terasa inversată cu polistiren extrudat constituie cea mai 
bună soluţie pentru terasele cu trafic auto întrucât poate 
proteja hidroizolația şi poate suporta încărcări mai mari. 

2.1.4. Terase verzi

Terasă inversată pe bază 
de bitum

1

2

3
4

5

6

7

8
9

10
11

12
13

1. şapă din beton de pantă
2. amorsă bituminoasă AplaHydroStop - 
    2 straturi 
3. strat de difuzie a vaporilor 
    AplaBituStop V0,75
4. barieră la vapori 
    AplaBituStop V2/V3/V4/P3/P4
5. membrană bituminoasă AplaBituStop V3
6. membrană bituminoasă AplaBituStop P4
7. placă termoizolantă AplaXfoam RF
8. strat de separaţie permeabil la vapori 
    (Geotextil 130 g/m )
9. strat de protecţie-difuzie (nisip grosime 
    min 30 mm (sort 4/8)
    strat de separaţie (polietilenă / 
    AplaBituStop V2/V3)
    şapă din beton (min 50 mm)
    adeziv pentru placare ceramică / pat 
    de nisip
    plăci ceramice / dale din beton

    

10.

11.
12.

13.

2
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3.  Sistem pentru termo-hidroizolarea pereţilor de subsol şi planşeelor în contact 
      cu solul sau peste spaţii neîncălzite

Termoizolarea subsolurilor

Cea mai mică pierdere de căldură are loc prin pereţii exteriori ai subsolurilor şi prin planşeele în contact cu solul. Chiar şi 
în aceste cazuri, pentru a asigura confortul termic dorit, dar şi pentru a preveni apariţia infiltraţiilor de apă, a igrasiei şi a 
mucegaiului, Fabryo-Atlas recomandă utilizarea mortarului hidroizolant AplaHydroStop 1K, urmat de o termoizolare cu 
polistiren extrudat AplaXFoam BTF în cazul pereţilor de subsol sau cu polistiren extrudat AplaXFoam RF, în cazul plan-
şeelor în contact cu solul sau peste spaţii neîncălzite.

La clădirile cu subsol, lucrările de termoizolare vor ţine seama de destinaţia acestuia: subsol neîncălzit (utilizat ca spațiu 
tehnic sau de depozitare) sau subsol încălzit (deci locuibil).
În cazul subsolului neîncălzit se recomandă termoizolarea soclului clădirii cel puţin până la nivelul adâncimii de îngheţ 
specifice pentru zona respectivă, precum şi termoizolarea plăcii de beton peste subsol.
În cazul subsolului încălzit se recomandă termoizolarea până la nivelul fundaţiei, precum şi termoizolarea plăcii pe sol. Pe 
lângă termoizolare, se va acorda o atenţie deosebită şi hidroizolării subsolului.
În ambele cazuri se recomandă hidroizolarea subsolului şi utilizarea plăcilor de polistiren extrudat, care sunt rezistente la 
încărcări şi la acţiunea apei.

4. Sistem pentru termo-hidroizolarea fundaţiei
La clădirile fără subsol, unul dintre aspectele cele mai importante este ca fundaţia să ajungă până la adâncimea de fundare 
recomandată prin proiect. Montarea termoizolaţiei începe de la nivelul fundaţiei şi ajunge până la racordul soclului cu faţa-
da, unde îmbinarea trebuie să fie etanşă pentru evitarea riscului de formare a punţilor termice. Pentru eliminarea senzaţiei 
de "pardoseală rece", precum şi pentru scăderea costurilor de încălzire în încăperile de la parter, se recomandă montarea 
plăcilor de extrudat atât pe interiorul fundaţiei cât şi sub pardoseală.
În cazul în care lucrarea de termoizolare a fundaţiei se execută ulterior ridicării imobilului, se recomandă montarea plăcilor 
de polistiren extrudat pe soclul construcţiei şi sub cota terenului sistematizat, respectiv montarea unor plăci orizontale de 
polistiren extrudat care să protejeze fundaţia de ciclurile îngheţ-dezgheţ.

Sisteme de termoizolare pentru construcţii
Pentru că sistemele de termo-hidroizolare au aplicabilitate şi în afara domeniului clădirilor, mai jos este exemplificată 
folosirea sistemului pentru o piscină din beton.

1
2

3

4 5
6

7

8

1

2

3

4
5

6

7

8
9

1. hidroizolaţie monocompo-
    nentă Apla HydroStop 1K
2. adeziv pentru polistiren 
    AplaMultiFix
3. polistiren extrudat Apla 
    Xfoam BTF
4. adeziv pentru polistiren 
    AplaMultiFix
5. plasă de armare din fibră 
    de sticlă
6. adeziv / masă de şpaclu 
    pentru polistiren AplaMultiFix
7. hidroizolaţie bicomponentă 
    flexibilă 
    AplaHydroStop 2K Flex
8. adeziv pentru placare 
    ceramică
9. placare ceramică
    

Piscină din beton
Perete (faţa interioară) Pardoseală (faţa interioară)

1. hidroizolaţie monocompo-
    nentă AplaHydroStop 1K
2. polistiren extrudat Apla 
    Xfoam RF
3. strat de separaţie 
    (polietilenă)
4. şapă armată de beton
5. hidroizolaţie monocompo-
    nentă AplaHydroStop 1K
6. hidroizolaţie bicomponentă 
    flexibilă AplaHydroStop 
    2K Flex
7. adeziv pentru placare 
    ceramică
8. placare ceramică

www.apla.ro



Plăci termoizolante din granule de polistiren expandat, clasificat ca 
polistiren de faţadă pentru sistemele de termoizolaţie.

Performanţe:
√  o bună capacitate de difuzie (nu permite trecerea apei, dar permite 
     trecerea vaporilor de apă datorită microporozităţii sale)
√  are cea mai bună eco-eficientă deoarece procesele de obţinere 
    nu sunt mari consumătoare de energie
√  plăcile nu vor „lucra“ în timp, evitându-se astfel formarea fisurilor

AplaEFoam Polistiren Expandat ignifugat

EXTERIOR

Polistirenul extrudat AplaXFoam XPS RF este 
un material termoizolant utilizat pentru izolarea 
termică a planşeelor clădirilor civile sau 
industriale.

AplaXFoam Polistiren Extrudat

Polistirenul extrudat AplaXFoam XPS BTF este
un material termoizolant utilizat pentru izolarea
termică a faţadelor clădirilor vechi sau noi,
termoizolarea pereţilor interiori, grinzilor, 
stâlpilor. Se foloseşte pentru izolarea termică a 
elementelor prefabricate tip sandwich pentru 
faţade.
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Componentele sistemelor

1. Sisteme pentru termoizolare

Tip Utilizare Aspect Grosime 
placă (mm)

Volum 
(mc/

pachet)

termoizolaţie la şarpante din lemn 20 0,24 25 12,50 0,51
plafoane suspendate sub acoperişuri sau sub planşee dispuse peste spaţii reci 30 0,24 16 8,00 0,77
izolaţia pereţilor despărţitori, pereţi bistrat, cu şi fără spaţii de ventilare 40 0,24 12 6,00 1,03
termoizolaţia faţadelor din prefabricate de tip sandwich, cofraje pierdute 50 0,25 10 5,00 1,28

60 0,24 8 4,00 1,54
80 0,24 6 3,00 2,05

100 0,25 5 2,50 2,56
150 0,25 3 1,50 3,85

în cadrul sistemelor compozite de izolare termică la exterior pe bază de polistiren expandat 20 0,24 25 12,50 0,53
la termoizolarea pereţilor cortină, în sistem ventilat 30 0,24 16 8,00 0,79

40 0,24 12 6,00 1,05
50 0,25 10 5,00 1,32
60 0,24 8 4,00 1,58
80 0,24 6 3,00 2,11

100 0,25 5 2,50 2,63
150 0,25 3 1,50 3,95

termoizolarea suprafeţelor cu încărcare mecanică redusă 20 0,24 25 12,50 0,56
izolaţia termică a teraselor necirculabile, a pardoselilor sub şape sau plăci armate 30 0,24 16 8,00 0,83
izolaţia acoperişurilor înclinate, sub învelitoare 40 0,24 12 6,00 1,11
izolaţia camerelor frigorifice 50 0,25 10 5,00 1,39
izolaţia planşeului peste spaţii reci (înglobarea în pardoseală) 60 0,24 8 4,00 1,67

80 0,24 6 3,00 2,22
100 0,25 5 2,50 2,78

termoizolarea suprafeţelor cu încarcare mecanică medie 20 0,24 25 12,50 0,59
izolaţia termică a teraselor şi acoperişurilor plane circulabile în mod ocazional, sub şape sau plăci 
armate

30 0,24 16 8,00 0,88

izolaţia camerelor frigorifice 40 0,24 12 6,00 1,18
50 0,25 10 5,00 1,47
60 0,24 8 4,00 1,76
80 0,24 6 3,00 2,35

100 0,25 5 2,50 2,94

CS≥120 
CS(10)100

E

1000X500

AplaEFoam 
80 kPa

0,038
CS ≥80 
CS(10)80

E

AplaEFoam 
70 Kpa

neted

0,039
CS≥70 
CS(10)70

E

AplaEFoam 
100 Kpa

0,036
CS≥100 
CS(10)100

E

AplaEFoam 
120 Kpa

0,034

Conductivititate
termică
(W/mK)

Efortul la 
compresiune 

la o 
deformare 
de 10%, 

(Kpa)

Reacţia 
la foc

Dimensiune
placă 

(lungime 
x lăţime) - 

(mm)

Nr 
plăci/
pachet

Suprafaţa 
(mp)

Rezistenţă
termică 
(m  K/W)2

XPS BTF XPS RF

Performanţe:
√ Pentru exterior şi interior
√ Previne formarea punţilor termice
√ Rezistenţă la cicluri de îngheţ - dezgheţ
√ Protecţie termică
√ Rezistenţă mare la compresiune şi şocuri
   mecanice
√ Produs ignifugat
√ Rezistenţă ridicată la umezeală

1.1. Plăci/panouri termoizolante

www.apla.ro
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Conductivititate
termică
(W/mK)

Efortul la 
compresiune 

la o deformare 
de 10%, 

(Kpa)

Reacţia 
la foc

Dimensiune
placă 

(lungime 
x lăţime) - 

(mm)

Nr 
plăci/

pachet

Suprafaţa 
(mp)

Rezistenţă
termică 
(m  K/W)2

Tip Utilizare Aspect Grosime 
placă 
(mm)

Volum 
(mc/pachet) 

 

Termoizolarea fundaţiilor, pardoselilor şi pereţilor de subsol
CS ≥ 250 
CS(10\Y)250

20 0,3 20 15,00 0,64

Termoizolarea acoperişurilor şi a teraselor plane clasice şi plane 
inversate

CS ≥ 300 
CS(10\Y)300

30 0,315 14 10,50 0,96

Termoizolarea acoperişurilor verzi
CS ≥ 300 
CS(10\Y)300

40 0,3 10 7,50 1,27

Termoizolarea piscinelor
CS ≥ 400 
CS(10\Y)400

50 0,3 8 6,00 1,59

Protecţie termică a punţilor termice reci: grinzi, stâlpi, centuri de beton
CS ≥ 400 
CS(10\Y)400

60 0,315 7 5,25 1,91

Termoizolarea camerelor frigorifice
CS ≥ 500 
CS(10\Y)500

80 0,3 5 3,75 2,55

CS ≥ 500 
CS(10\Y)500

100 0,3 4 3,00 2,94

Termoizolare a fatadelor cladirilor noi sau vechi (termosistem)
CS ≥ 250 
CS(10\Y)250

20 0,3 20 15,00 0,62

Termoizolarea peretilor interiori
CS ≥ 300 
CS(10\Y)300

30 0,315 14 10,50 0,93

Termoizolarea grinzilor stâlpilor şi centurilor de beton
CS ≥ 300 
CS(10\Y)300

40 0,3 10 7,50 1,24

Termoizolarea cofrajelor din beton
CS ≥ 400 
CS(10\Y)400

50 0,3 8 6,00 1,55

Termoizolarea elementelor prefabricate tip sandwich pentru faţade
CS ≥ 400 
CS(10\Y)400

60 0,315 7 5,25 1,86

CS ≥ 500 
CS(10\Y)500

80 0,3 5 3,75 2,48

CS ≥ 500 
CS(10\Y)500

100 0,3 4 3,00 2,94

AplaXFoam 
XPS - RF

AplaXFoam 
XPS - BTF

neted

rugos, cu 
canale frezate, 
pentru o mai 
buna aderenta 
a adezivului

0,0314 - 
0,034

0,0323 - 
0,034

   E

   E

1250x600

30-33

28-30

Densitate 
(kg/m3)

1.2. Adezivi de lipire şi şpăcluire

AplaFix este produs pe bază de ciment flexibilizat, creat pentru sistemele 
de îmbunătăţire a izolaţiei termice a pereţilor, atât la exterior, la faţadele 
clădirilor, cât şi la interior.
Performanţe:
√  durabilitate superioară datorita fibrelor sintetice
√  aderenţă bună la polistiren expandat
√  aderenţă foarte bună pe suporturi minerale*

AplaFIX
Adeziv şi masă de şpaclu 
pentru polistiren expandat

AMBALĂRI: 25 kg

TIMP DE
LUCRU:

2 - 4 ore
fixare dibluri după 24 ore

Izolează pereţii cu polistirenul expandat AplaEfoam în sistem cu adezivul 
şi masa de şpaclu AplaFix, amorsează suprafaţa cu AplaTencoGrund şi 
finisează cu tencuiala decorativă AplaTencoPlast sau AplaTencoSoclu.

7 zile uscare USCARE:

gletiera zimţatăAPLICARE:

APLICARE TEMPERATURĂ
APLICARE

5 - 30 
°C 

AMBALARE: 25kg

EXTERIOR/INTERIOR

1.2. Adezivi de lipire şi şpăcluire

*recomandat şi ca adeziv de plăci ceramice la interior, adeziv de BCA sau cărămidă sau 
  ca material de reparare a suporturilor degradate.

RANDAMENT: 3 – 4 kg/mp

Produs cu întărire rapidă,  ideal pentru efectuarea lucrărilor de montare 
pe timp de iarnă a sistemului de termoizolaţie cu plăci de polistiren 
expandat pe faţadele clădiri.
Performanţe:
√  special pentru lucrări de lipire şi şpăcluire a plăcilor de polistiren 
    expandat, la temperaturi scăzute (-5...+20°C)
√  durabilitate superioară datorita fibrelor sintetice
√  aderenţă foarte bună la polistiren expandat şi la suporturi minerale

AplaFIX
Adeziv şi masă de şpaclu 
pentru polistiren expandat (formula de iarnă)

AMBALĂRI: 25 kg

TIMP DE
LUCRU:

2 - 4 ore
fixare dibluri după 24 ore

Izolează pereţii cu polistirenul expandat AplaEfoam în sistem cu adezivul 
şi masa de şpaclu AplaFix, amorsează suprafaţa cu AplaTencoGrund şi 
finisează cu tencuiala decorativă AplaTencoPlast sau AplaTencoSoclu.

7 zile uscare USCARE:

gletiera zimţatăAPLICARE:

APLICARE TEMPERATURĂ
APLICARE

-5 - +30 
°C 

AMBALARE: 25kg

EXTERIOR/INTERIOR

RANDAMENT: 3 – 4 kg/mp

www.apla.ro



AplaMultiFix se utilizează ca adeziv cu scopuri multiple: 
•  lipire şi masă de şpaclu pentru plăci termoizolante de polistiren 
    expandat, polistiren extrudat, vată minerală sau vată de lemn;
•  fixare de plăci ceramice sau piatră naturală, la interior sau 
    exterior. 
Până la înălţimi de max. 8m permite fixarea plăcilor de polistiren 
expandat şi extrudat fără a fi necesare dibluri de ancorare. Este 
recomandat şi pentru fixarea gresiei absorbante sau porţelanate 
peste sisteme de încălzire în pardoseală sau a plăcilor de faianţă 
şi gresie pe holuri, în bucătării, băi, balcoane, terase.

Performanţe:
√  adeziv flexibil pentru interior & exterior
√  conţine fibre sintetice de armare
√  lipeşte vată minerală, extrudat, expandat
√  aderă pe OSB & lemn
√  utilizare pentru placări ceramice

AplaMultiFix
Adeziv multiscop AMBALĂRI: 25 kg

RANDAMENT: 3 - 4 kg/mp pentru lipire şi 
şpăcluire

7 zile uscare USCARE:

gletiera zimţatăAPLICARE:

AMBALARE: 25kg

APLICARE TEMPERATURĂ
APLICARE

5 - 30 
°C 

EXTERIOR/INTERIOR

TIMP DE 
LUCRU:

2 - 4 ore
fixare dibluri după 24 ore

14
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1.3. Plasă de armare

AplaMesh are rol de armare la tencuieli, împiedicând formarea 
fisurilor cauzate de tensiunile termice şi de a prelua din eforturile 
care solicită învelişul clădirii.

AplaMesh plasă de armare 
din fibră sticlă

Performanţe:
√  conferă sistemului termoizolant rezistenţă la mişcările materialului 
    izolant, care se datorează schimbărilor termice sau fenomenelor 
    de contracţie, prevenind formarea crăpăturilor sau fisurilor de 
    faţadă
√  flexibilitate
√  se derulează uşor, nu se ondulează la margini, firele nu se deşiră şi 
    nu se rup, se îndoaie cu uşurinţă chiar şi la colţuri

AMBALĂRI: 25 kg

RANDAMENT: 1,1 mp / mp

gletiera zimţatăAPLICARE:

AMBALARE: 1x50m

1.4. Dibluri şi accesorii

Dibluri pentru termosistem

Elemente mecanice de fixare pentru polistiren.
√  pentru suport de tip BCA, beton, cărămidă, 
     bolţari
√  pentru suport de tip lemn/OSB
 

Profil din aluminiu cu plasă din 
fibră de sticlă

Profil PVC cu plasă din fibră de 
sticlă

Profil de soclu (de pornire)

Profil din PVC pentru etanşarea 
geamurilor şi uşilor

Profil PVC cu picurător pentru 
balcoane

www.apla.ro
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Sistemele pentru decorare exterioară cu peliculă texturată sunt formate în mod uzual dintr-un strat de grund şi un 
strat de tencuială decorativă aplicându-se peste gleturi de exterior, tencuieli solide (dure) şi stabile, termosisteme 
(adeziv de polistiren- masă de şpaclu).
    Grundurile au rolul de a stabiliza şi de a consolida stratul suport, măresc aderenţa stratului decorativ la suport, 
   reduc gradul de absorbţie al suportului permiţând astfel o aplicare uşoară a stratului decorativ şi măresc 
   durabilitatea sistemului.
    Tencuielile decorative au rol în protejarea suportului (a termosistemului în special) şi în finisarea decorativă. 
Recomandăm următoarele sisteme pentru tencuire decorativă:

Sisteme pentru decorare exterioară

    Amorsele au rolul de a stabiliza şi consolida stratul suport, conferă un aspect uniform vopselei lavabile şi măresc 
   aderenţa vopselei lavabile la suport.
    Vopselele lavabile au rol în finisarea decorativă. 

Recomandăm următoarele sisteme pentru vopsire lavabilă, aplicarea lor făcându-se atât manual, cât şi mecanizat, 
cu pompe airless:

• AplaLux Amorsa de Exterior

Amorsare Vopsire lavabilă

• AplaLux amorsă de exterior • AplaLux albă pentru exterior 
• AplaLux colorată pentru exterior

APLA oferă un portofoliu complex de sisteme de decorare exterioară, cu peliculă netedă şi cu peliculă 
texturată.
Sistemele pentru decorare exterioară cu peliculă netedă sunt formate în mod uzual dintr-un strat de amorsă şi două 
straturi de vopsea lavabilă pentru exterior şi se aplică peste gleturi de exterior, tencuieli, tinciuri şi termosisteme 
(adeziv de polistiren- masă de şpaclu).

• AplaLux Amorsa de Exterior

Grunduiere Tencuială decorativă

• AplaTencoGrund 

pentru soclu şi zone expuse 
la şocuri mecanice

pentru pereţi şi tavane 

cu granule fără granule

• AplaTencoSoclu • AplaTencoPlast SILICON
• AplaTencoPlast REFLECTA

FINISAJE EXTERIOARE

www.apla.ro
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AplaTencoPlast SILICON
Tencuială decorativă structurată

AplaTencoSoclu
Tencuială decorativă mozaicată

Tencuială decorativă structurată pentru exterior pe bază de copolimeri acrilici 
în dispersie apoasă, granule de marmură naturală de diferite dimensiuni, 
pigmenţi, extenderi şi aditivi. Formula cu silicon asigură rezistenţa la apă.

Tencuială decorativă pentru protecţia şi decorarea suporturilor minerale.
Lucrabilitate foarte bună care permite realizarea cu uşurinţă a unor decoraţiuni 
variate ca nuanţe şi geometrie.

cloud offwhite dune

peachpuff silk sweethome hot chocolate

opal sardonix agat carneol

ametist granat bazalt jad

chihlimbar coral zirconiu rubin
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FINISAJE EXTERIOARE

Sisteme pentru decorare exterioară

1.1. Finisaje netede - Amorse

 1 oră uscare pentru reacoperire
 24 ore uscare finală

USCARE:

cu pensula, rola sau prin
pulverizare cu pompa
airless, în 1-2 straturi

APLICARE:

AMBALARE: 3L; 10L

APLICARE TEMPERATURĂ
APLICARE

5 - 30 
°C 

DILUŢIE: 1:1-1:2

EXTERIOR/INTERIOR

10-15 mp/l/1 strat (în funcţie 
de tip suport şi mod de aplicare)

RANDAMENT:

Amorsă concentrată pentru exterior care se utilizează pentru 
amorsarea la exterior a suprafeţelor din ciment, mortar, beton, 
pereţi tencuiţi şi alte suprafeţe minerale.

Performanţe:
√ stabilizează stratul suport pentru finisare
√ crează o suprafaţă aderentă

AplaLux 
Amorsă pentru exterior

1.2. Vopsele lavabile

Vopsea superlavabilă pentru exterior în dispersie apoasă 
pentru protecţia şi decorarea suprafeţelor exterioare din 
ciment, mortar, beton, cărămizi şi alte suprafeţe minerale.

Performanţe:
√  putere mare de acoperire
√  pelicule rezistente la cicluri de îngheț-dezgheț
√  pelicule rezistente la radiațiile UV
√  grad de alb ridicat

AplaLux
Vopsea superlavabilă albă 
pentru exterior

 2-6 ore uscare pentru 
 reacoperire
 24 ore uscare finală 

USCARE:

cu pensula, rola sau prin
pulverizare cu pompa
airless, în 2 straturi

APLICARE:

AMBALARE: 2,5L; 10L; 15L

Se foloseşte în sistem cu AplaLux amorsă pentru exterior.

APLICARE TEMPERATURĂ
APLICARE

5 - 30 
°C 

12-16 mp/l/1 strat (în funcţie 
de tip suport şi mod de aplicare)

RANDAMENT:

EXTERIOR

Vopsea superlavabilă colorată  în dispersie apoasă care se utilizează 
pentru decorarea şi protecţia suprafeţelor de gips-carton, beton 
sau zidărie la interior sau exterior.
Performanţe:
√  peste 900 nuanţe deosebit de rezistente în timp obţinute pe 
    sistemul de colorare kolorator din 3 baze: pastel, transparentă
    şi accent
√  putere mare de acoperire 
√  peliculă permeabilă la vaporii de apă

AplaLux 
Vopsea superlavabilă colorată 
pentru interior şi exterior

 6 ore uscare pentru 
 reacoperire
 24 ore uscare finală 

USCARE:

cu pensula, rola sau prin
pulverizare cu pompa
airless, în 2 straturi

APLICARE:

AMBALARE: 2,25L; 9L

După aplicarea sistemului de gleturi AplaFill Încărcare şi AplaFill  
Finisaj sau AplaFill 2 în 1 glet de nivelare şi finisaj, se aplică AplaLux 
amorsă concentrată pentru interior în sistem cu vopseaua.

APLICARE TEMPERATURĂ
APLICARE

5 - 30 
°C 

EXTERIOR/INTERIOR

12-14 mp/l/1 strat (în funcţie 
de tip suport şi mod de aplicare)

RANDAMENT:



18

FINISAJE EXTERIOARE

Se utilizează la grunduirea suprafeţelor minerale, interioare şi 
exterioare, în vederea creşterii aderenţei peliculelor ulterioare de 
vopsele structurate şi tencuieli decorative. Se poate colora în
nuanţă stratului decorativ.

Performanţe:
√  creşte aderenţa peliculelor de vopsele structurate şi tencuieli 
    decorative
√  pelicula este rezistentă la apă, dar este permeabilă la vaporii 
    de apă
√  asigura protecţie ridicată la factorii de mediu
√  reduce gradul de absorbţie al suprafeţelor minerale

AplaTencoGrund 
Grund pentru tencuieli decorative

 24 ore uscare finală USCARE:

cu pensula sau rola într-un
singur strat

APLICARE:

AMBALARE: 2,7L; 16L

Se foloseşte în sistem cu AplaTencoPlast SILICON tencuială decorativă
structurată sau AplaTencoPlast REFLECTA tencuială decorativă structurată.

APLICARE TEMPERATURĂ
APLICARE

5 - 30 
°C 

4,5 - 7,5 mp/l/1 strat (în funcţie 
de tip suport şi mod de aplicare)

RANDAMENT:

EXTERIOR/INTERIOR

1.3. Finisaje texturate - Grunduri

Tencuială decorativă structurată pentru exterior pe bază de 
copolimeri acrilici în dispersie apoasă, granule de marmură naturală 
de diferite dimensiuni, pigmenţi, extenderi, aditivi şi silicon. Se 
nuanţează în sistemele profesionale de colorare kolorator, poţi alege 
din 187 de nuanţe disponibile.

Performanţe:
√  asigură protecţia la intemperii a peretelui
√  rezistenţă la apă datorită conţinutului de silicon
√  rezistenţă la îngheţ-dezgheţ
√  durabilitate prin armare cu fibre sintetice
√  permite respiraţia peretelui
√  culori deosebit de rezistente la radiaţii solare

AplaTencoPlast SILICON
Tencuială decorativă structurată 

 24 ore uscare finală USCARE:

cu gletiera într-un singur stratAPLICARE:

AMBALARE: 24 kg

Se foloseşte în sistem cu AplaTencoGrund pentru tencuieli decorative.

scoarţă de copac:
granulaţie 1,5 mm:1,6 – 1,8 kg/mp
granulaţie 2 mm: 2 – 2,5 kg/mp
granulaţie 2,5 mm: 2,5 – 2,8 kg/mp
granulaţie 3 mm: 3,5 – 3,8 kg/mp
bob de orez:
granulaţie 1 mm: 1,7 – 1,9 kg/mp
granulaţie 1,5 mm: 2 – 2,5 kg/mp
granulaţie 2 mm: 2,6 – 2,8 kg/mp

RANDAMENT:

TEMPERATURĂ
APLICARE

5 - 30 
°C 

EXTERIOR APLICARE

Tencuială decorativă pentru protecţia şi decorarea suporturilor 
minerale.

Performanţe:
√  peliculă durabilă şi rezistentă la şocuri mecanice şi spălări 
    repetate cu apă
√  peliculă permeabilă la vaporii de apă
√  peliculă rezistentă la cicluri de îngheţ – dezgheţ
√  lucrabilitate foarte bună care permite realizarea cu uşurinţă a 
    unor decoraţiuni variate ca nuanţe şi geometrie

AplaTencoSoclu
Tencuială decorativă mozaicată

Tencuială decorativă pentru protecţia şi decorarea suporturilor

Performanţe:
√ 
    repetate cu apă
√ 
√ 
√ 
    unor decoraţiuni variate ca nuanţe şi geometrie

AplaTencoSoclu
Tencuială decorativă mozaicată

3 - 7 zile uscare finală (în
funcţie de condiţiile
atmosferice)

USCARE:

cu gletiera într-un
singur strat

APLICARE:

AMBALARE: 24 kg

TEMPERATURĂ
APLICARE

5 - 30 
°C 

EXTERIOR/INTERIOR

3,4 - 4 kg/mp 1 strat (în funcţie 
de tip suport şi mod de aplicare)

RANDAMENT:

APLICARE

www.apla.ro
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AplaTencoPlast REFLECTA
Tencuială decorativă structurată

3 - 7 zile uscare finală (în
funcţie de condiţiile
atmosferice)

USCARE:

cu gletiera într-un
singur strat

APLICARE:

AMBALARE: 24 kg

TEMPERATURĂ
APLICARE

5 - 30 
°C 

EXTERIOR/INTERIOR

RANDAMENT:

APLICARE

Datorită combinaţiei speciale de pigmenţi anorganici, 
AplaTencoPlast REFLECTA respinge radiaţia termică.
Se nuanţează în sistemele profesionale de colorare kolorator, 
poţi alege din 60 de nuanţe disponibile.

Performanţe:
√  respinge radiaţia termică
√  protejează termosistemul
√  asigură protecţia la intemperii a peretelui
√  rezistenţă la apă datorită conţinutului de silicon
√  rezistenţă la îngheţ-dezgheţ
√  durabilitate prin armare cu fibre sintetice
√  permite respiraţia peretelui
√  culori deosebit de rezistente la radiaţii solare 

scoarţă de copac:
granulaţie 2 mm: 2 – 2,5 kg/mp
bob de orez:
granulaţie 1,5 mm: 2 – 2,5 kg/mp

www.apla.ro
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Consumuri specifice

Sisteme pentru decorare exterioară

Adaos de apă
Denumire produs Ambalaj Consum teoretic

Randament
teoretic * 

Suprafaţa acoperită 
teoretic (mp/
ambalaj) **

 

AplaLux Amorsă concentrată pentru exterior 10 L
0,066 - 0,10 
litri/mp/strat

10 – 15 
mp/litru/strat

10 L  = 100 - 150 mp 1:1-1:2

0,133 - 0,222 
litri/mp/strat

4,5 – 7,5 
mp/litru/strat

16 L = 72 - 120 mp nu este cazul

Amorsare / Grunduire

  *funcţie de tip suport, mod de aplicare şi grad de diluare
**calculul este pentru 1 strat

AplaTencoGrund Grund pentru tencuieli
decorative 

16 L

Denumire produs Ambalaj Tip Granulaţie Consum teoretic
Randament 

teoretic*
1,5 mm 1,6 - 1,8 kg/mp 0,55 - 0,63 mp/kg 24 kg = cca 14,2 mp
2 mm 2 - 2,5 kg/mp 0,4 - 0,5 mp/kg 24 kg = cca 10,8 mp
2,5 mm 2,5 - 2,8 kg/mp 0,36 - 0,4 mp/kg 24 kg = cca 9,1 mp
3 mm 3,5 - 3,8 kg mp 0,26 - 0,29 mp/kg 24 kg = cca 6,6 mp
1 mm 1,7 - 1,9 kg/mp 0,53 - 0,59 mp/kg 24 kg = cca 13,4 mp
1,5 mm 2 - 2,5 kg/mp 0,4 - 0,5 mp/kg 24 kg = cca 10,8 mp
2 mm 2,6 -2,8/kg/mp 0,24 - 0,28 mp/kg 24 kg = cca 6,2 mp

AplaTencoSoclu Tencuială decorativă mozaicată   24 kg 3,4 – 4 kg/mp 0,25 - 0,29 mp/kg 24 kg = cca 6,5 mp
1,5 mm 1,6 - 1,8 kg/mp 0,55 - 0,63 mp/kg 24 kg = cca 14,2 mp
2 mm 2 - 2,5 kg/mp 0,4 - 0,5 mp/kg 24 kg = cca 10,8 mp
2,5 mm 2,5 - 2,8 kg/mp 0,36 - 0,4 mp/kg 24 kg = cca 9,1 mp
1,5 mm 2 - 2,5 kg/mp 0,4 - 0,5 mp/kg 24 kg = cca 10,8 mp
2 mm 2,5 - 2,8 kg/mp 0,36 - 0,4 mp/kg 24 kg = cca 9,1 mp

savana Vopsea decorativă structurată 
pentru interior şi exterior, cu efect Acvastop   30 kg 1,1 – 1,4 kg/mp 0,7 - 0,9 mp/kg 30 kg = cca 19,5 mp

  24 kg

MD

scoarţă copac

bob orez

AplaTencoPlast SILICON
Tencuială decorativă structurată   24 kg

Tencuire decorativă
Suprafaţa acoperită 

teoretic (mp/ambalaj)

TDS

*funcţie de planeitatea suportului şi modul de aplicare  

Amorsare / Grunduire

Denumire produs Ambalaj Consum teoretic
Randament 
teoretic*

strat 1 strat 2
10 L 10 L = cca 130 mp
15 L 15 L = cca 195 mp

AplaLux Vopsea lavabilă colorată pentru 
exterior/interior

9 L
0,071 - 0,083 

litri/mp
12 – 14 

mp/litru/strat 9 L = cca 117 mp
10% 5%

8,5 L 8,5 L = cca 119 mp
15 L 15 L = cca 210 mp

savana superculoare Vopsea superlavabilă, 
colorată pentru exterior/interior

9 L
0,071 - 0,083 

litri/mp
12 – 14 

mp/litru/strat 9 L = cca 117 mp
10% 5%

10%

Vopsea superlavabilă, superalbă pentru exterior 13 – 15 
mp/litru/strat

10% 5%0,066 - 0,769 
litri/mp

Vopsire lavabila

AplaLux Vopsea lavabilă albă pentru exterior 0,071 - 0,083 
litri/mp

12 – 14 
mp/litru/strat

5%

Vopsire lavabilă

Suprafaţa acoperită 
teoretic (mp/
ambalaj) **

Adaos de apă ***

     *funcţie de tip suport, mod de aplicare şi grad de diluare
   **calculul este pentru 1 strat
*** diluţie raportată la volumul vopselei

www.apla.ro



Sistemul 
complet de 
termoizolare

www.apla.roEchipele de profesioniști în construcții și renovări 
preferă și recomandă sistemele de termoizolații APLA.
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