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1 Sisteme și produse speciale 
pentru protecție la foc prin etanșarea 
elementelor de construcție  
(pereți și planșee)

1

2 Sisteme și produse speciale 
pentru termoprotecția elementelor 
de construcție 

2.1  Vopsea termospumantă  
pentru protecția structurilor metalice

2.2  Mortare pentru protecția structurilor 
metalice și / sau a elementelor din beton 
armat prin torcretare

2.3  Plăci speciale  
atât pentru protecția structurilor metalice,  
cât și pentru realizarea placărilor, 
pereților și tavanelor cu rezistență la foc

11

Capitolul 1
Sisteme speciale de etanşare 
Knauf FIREWIN

� Knauf FPC CollarS
Coliere cu carcasă metalică

� Knauf FPW FIrEWraP
Bandaje predimensionate sub formă de coliere
şi bandaj la rolă pentru dimensionare pe şantier

� Knauf FPT SErVICE TranSIT
Tuburi de tranziţie din polipropilenă căptuşite
pe interior cu material intumescent

� Knauf FPD DaMPEr
Clapete de închidere, tip grilă din oţel galvanizat,
căptușite cu material intumescent

� Knauf FPC PanEl
Plăci din vată minerală bazaltică de înaltă densitate
acoperite cu vopsea ablativă Knauf FPC CoaTInG

� Knauf FPM MorTar
Mortar special pe bază de ipsos (sulfat de calciu)

� ChITurI şi SPuMă PolIurETanICă Knauf

� Cordoane Knauf FPP PuTTy CorD,
căptuşeli din mastic Knauf FPP PuTTy PaD
şi plăci din grafit Knauf FPG GraPhITE PlaTE
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Knauf FIREWIN - FPC CollaRS
Coliere cu carcasă metalică, cu rezistență la foc în intervalul EI45 - EI240 și izolare fonică ≤ 58 dB,  
pentru etanşarea trecerilor de ţevi şi conducte combustibile (PVC-u, PVC-C, PE, lDPE, MDPE, hDPE, aBS, 
San+PVC și PP etc.), de țevi metalice cu izolație combustibilă și de mănunchiuri de cabluri electrice prin pereţi 
sau planşee masive sau prin pereți flexibili (pereţi cu structură metalică şi plăci).

Imagine  
articol

Cod articol
(vezi nota 
subsol)

Denumire articol Dimensiuni

Unit. 
minimă 

de 
 livrare
Knauf

Buc./
amb.

Greutate
brută

produs

Preţ
(fără TVa)
RoN/UM

656504*

Knauf FPC CollaRS -  
Coliere cu carcasă metalică
Pentru etanşarea trecerilor de ţevi şi 
conducte combustibile (PVC-u, PVC-C,  
PE, lD PE, MDPE, hD PE, aBS, San+PVC 
și PP etc.), de țevi metalice cu izolație 
combustibilă și de mănunchiuri de cabluri 
electrice prin:

- pereți masivi (beton, cărămidă, BCa, 
blocheţi din gips) sau pereți flexibili dublu 
placați (pereţi cu structură metalică şi plăci) 
cu grosime ≥ 100 mm (max. EI120),

- pereţi masivi (beton, cărămidă, BCa) 
cu grosime ≥ 150 mm (max. EI240),

- planșee masive beton ≥ 150 mm  
(max. EI240).

Izolare fonică ≤ 58 dB 
(detalii în fișa tehnică E411d.ro).

agrement Tehnic ETa 18/0934

Ø32x30 mm

buc

24 0,100 
kg/buc

39,60
ron / buc

656505 Ø32x50 mm 24 0,120 
kg/buc 

43,40 
ron / buc

656506* Ø40x30 mm 24 0,120 
kg/buc 

40,70 
ron / buc

656507* Ø40x50 mm 24 0,150 
kg / buc

45,10 
ron / buc

650567* Ø55x30 mm 24 0,160 
kg / buc

42,40 
ron / buc

650744 Ø55x50 mm 24 0,210 
kg / buc

44,60 
ron / buc

656508* Ø63x30 mm 24 0,180 
kg / buc

45,60 
ron / buc

656509* Ø63x50 mm 24 0,240 
kg / buc

51,70 
ron / buc

656510* Ø75x30 mm 24 0,210 
kg / buc

47,90 
ron / buc

656512 Ø75x50 mm 24 0,290 
kg / buc

55,30 
ron / buc

650828* Ø82x30 mm 24 0,230 
kg / buc

49,80 
ron / buc

650745* Ø82x50 mm 24 0,310 
kg / buc

57,70 
ron / buc

656513* Ø90x30 mm 24 0,210 
kg / buc

55,50 
ron / buc

656514 Ø90x50 mm 24 0,350 
kg / buc

63,60 
ron / buc

650746* Ø110x30 mm 24 0,350 
kg / buc

58,20 
ron / buc

650747 Ø110x50 mm 24 0,420 
kg / buc

66,20 
ron / buc

650749 Ø125x60 mm 20 0,630  
kg / buc

93,40 
ron / buc

656515* Ø140x60mm 12 0,930  
kg / buc

115,00 
ron / buc

650748 Ø160x60mm 12 1,060  
kg / buc

121,00 
ron / buc

650751* Ø200x75 mm

buc

1 1,400  
kg / buc

556,00 
ron / buc

650752* Ø250x75 mm 1 1,800  
kg / buc

646,00 
ron / buc

650750* Ø315x75 mm 1 2,780  
kg / buc

839,00 
ron / buc
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Knauf FIREWIN - FPW FIREWRaP 
Bandaje predimensionate sub formă de coliere şi bandaj la rolă pentru dimensionare pe şantier, 
cu rezistență la foc ≤ EI240 și izolare fonică ≤ 64 dB, pentru etanşarea trecerilor de ţevi şi conducte combustibile 
(PVC-u, PVC-C, PE, lDPE, MDPE, hDPE, aBS, San+PVC și PP etc.) și de țevi metalice cu izolație combustibilă, 
prin pereţi sau planşee masive sau prin pereți fl exibili (pereţi cu structură metalică şi plăci).

Cod articol
(vezi nota 
subsol)

Denumire articol Dimensiuni

Unit. 
minimă 

de
 livrare
Knauf

Buc./
amb.

Greutate
brută

produs

Preţ
(fără TVa)
RoN/UM

Imagine 
articol

651077*

Knauf FPW FIREWRaP - 
Bandaje predimensionate
sub formă de coliere 
şi bandaj la rolă 
pentru dimensionare pe șantier
Pentru etanşarea trecerilor de conducte 
și țevi combustibile (PVC-u, PVC-C, PE, 
lDPE, MDPE, hDPE, aBS, San+PVC 
și PP etc.) și de țevi metalice cu izolație 
combustibilă prin :

- pereți masivi (beton, cărămidă, BCa, 
blocheţi din gips) sau pereți fl exibili dublu 
placați (pereţi cu structură metalică şi plăci) 
cu grosime ≥ 100 mm (max. EI120),

- pereţi masivi (beton, cărămidă, BCa) 
cu grosime ≥ 150 mm (max. EI240),

- planșee masive beton ≥ 150 mm 
(max. EI180).

Izolare fonică:
- ≤ 55 dB cu FPC Panel
- ≤ 64 dB cu FPM Mortar
(detalii în fi șa tehnică E502f.ro)

agrement Tehnic ETa 18/0927

55 mm

cutie

25 0,050
kg/buc

14,50
ron / buc

651078* 82 mm 25 0,070
kg/buc

20,60
ron / buc

651079* 110 mm 25 0,090
kg/buc

26,90
ron / buc

651080* 125 mm 20 0,300
kg/buc

57,30
ron / buc

651084* 160 mm 12 0,383
kg/buc

105,00
ron / buc

651081* 200 mm 1 0,900
kg/buc

223,00
ron / buc

651082* 250 mm 1 1,100
kg/buc 

275,00
ron / buc

651083* 315 mm 1 2,800
kg/buc

494,00
ron / buc

651085 rolă
50 mm x 25 m

rolă

1 5,00
kg/buc

783,00
ron / buc

651087* rolă
75 mm x 25 m 1 6,00 

kg/buc
1162,00

ron / buc

651088*
rolă 

50 mm x 25 m 
(autoadezivă)

1 5,00 
kg/buc

1193,00
ron / buc

651089*
rolă

75 mm x 25 m
(autoadezivă)

1 6.00 
kg/buc

2045,00
ron / buc
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Knauf FIREWIN - FPT SERVICE TRaNSIT
Tuburi de tranziţie din polipropilenă căptuşite pe interior cu material intumescent, cu rezistență la foc 
în intervalul EI30 - EI240 și izolare fonică ≤ 58 dB, pentru etanşarea trecerilor de cabluri sau conducte combustibile 
prin pereţi sau planşee masive sau prin pereți fl exibili (pereţi cu structură metalică şi plăci)

Imagine 
articol

Cod articol
(vezi nota 
subsol)

Denumire articol Dimensiuni

Unit. 
minimă 

de
 livrare
Knauf

Buc./
amb.

Greutate
brută

produs

Preţ
(fără TVa)
RoN/UM

651137*

Knauf FPT SERVICE TRaNSIT - 
Tuburi de tranziţie 
din polipropilenă căptuşite 
la interior cu material intumescent 
pentru etanşare la foc 
Pentru etanșarea trecerilor simple și multiple
de cabluri electrice si conducte
din materiale plastice prin:

- pereți masivi (beton, cărămidă, BCa,
blocheţi din gips) sau pereți fl exibili
simplu placați (pereţi cu structură
metalică şi plăci) cu grosime ≥ 75mm
(max. EI60),

- pereți masivi (beton, cărămidă, BCa,
blocheţi din gips) sau pereți fl exibili dublu
placați (pereţi cu structură metalică şi
plăci) cu grosime ≥ 100mm (max. EI90)

- pereţi masivi (beton, cărămidă, BCa)
cu grosime ≥ 150 mm (max. EI240),

- planșee masive beton ≥ 150 mm
(max. EI240).

Se pot fi xa în cofraje înainte de turnarea
betonului, la construcţia pereţilor 
şi planşeelor.

Izolare fonică ≤ 58 dB 
(detalii în fi șa tehnică E412c.ro)

agrement Tehnic ETa 18/0925

Ø40x150 mm

cutie

30 0,090
kg/buc

29,60
ron / buc

651138* Ø63x150 mm 25 0,182
kg/buc

45,90
ron / buc

651147* Ø90x150 mm 12 0,418
kg/buc

84,10
ron / buc

651148* Ø110x150 mm 9 0,562
kg/buc

101,00
ron / buc

651150* Ø40x250 mm 30 0,121
kg/buc

36,70
ron / buc

651188* Ø63x250 mm 25 0,255
kg/buc

58,70
ron / buc

651178* Ø90x250 mm 12 0,608
kg/buc

105,00
ron / buc

651179* Ø110x250 mm 9 0,773
kg/buc

135,00
ron / buc

651183* Ø40x400 mm 30 0,156
kg/buc

45,90
ron / buc

651184* Ø63x450 mm 25 0,323
kg/buc

72,80
ron / buc

651185* Ø90x400 mm 12 0,671
kg/buc

128,00
ron / buc

651186* Ø110x400 mm 8 0,896 
kg/buc

167,00
ron / buc

Knauf Gips - Catalog de produse FireWin 15.04.2021



5

Knauf FIREWIN - FPD DaMPER 
Clapete de închidere, tip grilă din oţel galvanizat, căptușite cu material intumescent, cu rezistență 
la foc ≤ EI120 / E180 și izolare fonică ≤ 64 dB, cu montaj în interiorul traseelor de tubulaturi de ventilaţie în zonele 
de trecere a acestora prin pereţi sau planşee masive sau prin pereți fl exibili (pereţi cu structură metalică şi plăci). 
Prin golurile grilelor damperelor se pot trece cabluri electrice şi / sau conducte. 
Îndeplinesc rolul clapetelor electromecanice pentru tubulaturile de ventilaţie. 
nu necesită mentenanţă.

Cod articol
(vezi nota 
subsol)

Denumire articol Dimensiuni

Unit. 
minimă 

de
 livrare
Knauf

Buc./
amb.

Greutate
brută

produs

Preţ
(fără TVa)
RoN/UM

Imagine 
articol

651215*

Knauf FPD Fire Damper - 
Clapetă de închidere, tip grilă 
din oțel galvanizat, căptuşită 
cu material intumescent
Pentru montare la interiorul instalaţiilor 
de ventilaţie în zonele de trecere ale 
acestora prin:

- pereți masivi (beton, cărămidă, BCa, 
blocheţi din gips) sau pereți fl exibili dublu 
placați (pereţi cu structură metalică şi plăci) 
cu grosime ≥ 100mm (max. EI120),

- planșee masive beton ≥ 150 mm 
(max. EI120 / E180). 

asigură etanșarea traseelor de instalaţii 
de ventilaţie, îndeplinind rolul clapetelor 
electromecanice utilizate în acelaşi scop.

nu necesită conexiuni electrice 
şi nu necesită mentenanţă.

Într-o străpungere se pot instala mai multe 
dampere (corespunzătoare unor trasee 
de ventilaţie paralele).

Prin golurile grilei se pot trece
cabluri / paturi de cabluri şi conducte.

Menţine temperatura maximă a tubulaturii 
de reţea sub 120ºC.

utilizare optimă a spaţiului.
Durată de viaţă ˃ 50 ani.

Izolare fonică:
- ≤ 55 dB cu FPC Panel
- ≤ 64 dB cu FPM Mortar
(detalii în fi șa tehnică E412b.ro).

Certifi cat: Ul-EU-01099 CPR

Ø63 mm

buc

1 0,51
kg/buc

147,00
ron / buc

651216* Ø80 mm 1 0,68
kg/buc

148,00
ron / buc

651224* Ø100 mm 1 1,24
kg/buc

149,00
ron / buc

651223* Ø125 mm 1 1,57
kg/buc

195,00
ron / buc

651222* Ø160 mm 1 2,35
kg/buc

281,00
ron / buc

651221* Ø200 mm 1 3,36
kg/buc

400,00
ron / buc

651220* Ø250 mm 1 3,90
kg/buc

551,00
ron / buc

651219* Ø315 mm 1 7,35
kg/buc

845,00
ron / buc

651218* Ø400 mm 1 11,28
kg/buc

1304,00
ron / buc

651217* Ø500 mm 1 14,60
kg/buc

2060,00
ron / buc

651225* Ø630 mm 1 20,90 
kg/buc

2715,00
ron / buc

651227* Ø800 mm 1 32,24 
kg/buc

4190,00
ron / buc

651226* Ø1000 mm 1 49,80
kg/buc

6510,00
ron / buc

651214* Ø1250 mm 1 74,00 
kg/buc

10000,00
ron / buc
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Knauf FIREWIN - FPC PaNEl acoperit cu vopsea FPC CoaTING
Plăci din vată minerală bazaltică de înaltă densitate (150-170 kg/m3) acoperite cu vopsea ablativă (ignifugă), 
cu rezistență la foc în intervalul EI30 - EI240 și izolare fonică ≤ 55 dB, recomandate pentru : 
- etanşarea străpungerilor de dimensiuni medii şi mari, cu / fără treceri de trasee de conducte metalice cu izolație
din materiale combustibile, de conducte din materiale plastice şi / sau trasee de cabluri electrice prin pereţi sau
planşee masive sau prin pereți flexibili (pereţi cu structură metalică şi plăci);
- etanșarea în planșee sau între planșee și pereți masivi a rosturilor liniare cu lățime/înălțime ≥ 800 mm și fără limită
de lungime;
- etanșarea în pereți masivi a rosturilor liniare cu înălțime ≥ 1200 mm și fără limită de lungime.

Imagine 
articol

Cod articol
(vezi nota 
subsol)

Denumire articol Dimensiuni

Unit. 
minimă 

de
 livrare
Knauf

Buc./
amb.

Greutate
brută

produs

Preţ
(fără TVa)
RoN/UM

651132
Knauf FPC PaNEl - 
Plăci din vată minerală bazaltică 
cu densitatea de 150-170 kg/m3, 
acoperite cu vopsea ablativă 
(ignifugă) FPC Coating
Pentru etanşarea străpungerilor 
de dimensiuni medii și mari, cu / fără 
treceri de conducte din materiale plastice 
combustibile, conducte metalice cu izolație 
din materiale combustibile şi/sau cabluri 
electrice (paturi de cabluri) și a rosturilor 
liniare prin:

- pereți masivi (beton, cărămidă, BCa, 
blocheţi din gips) sau pereți fl exibili simplu 
placați (pereţi cu structură metalică şi plăci) 
cu grosime ≥ 75mm (max. EI45),

- pereți masivi (beton, cărămidă, BCa, 
blocheţi din gips) sau pereți fl exibili dublu 
placați (pereţi cu structură metalică şi plăci) 
cu grosime ≥ 100 mm (max. EI120),

- pereţi masivi (beton, cărămidă, BCa) 
cu grosime ≥ 150 mm (max. EI240),

- planșee masive beton ≥ 150 mm 
(max. EI240).

Izolare fonică ≤ 55 dB.
(detalii în fi șa tehnică E502e.ro).

agrement Tehnic ETa 18/0928

50x597x1200 mm 
(suprafaţă striată / 

1-faţă vopsită)

buc

80 7,31
kg/buc

123,00
ron / buc

651130*
50x598x1200 mm 
(suprafaţă striată / 

2-feţe vopsite)
80 8,31

kg/buc
131,00

ron / buc

651123
60x600x1200 mm 
(suprafaţă striată / 

2-feţe vopsite)
72 9,35

kg/buc
164,00

ron / buc

651044*
50x597x1200 mm 

(suprafaţă lisă / 
1-faţă vopsită)

80 7,31
kg/buc

195,00
ron / buc

651133*
60x596x1200 mm 

(suprafaţă lisă / 
2-feţe vopsite)

72 9,35
kg/buc

247,00
ron / buc

651039

Knauf FPC CoaTING - 
Vopsea ablativă (ignifugă) 
Pentru acoperirea plăcilor din vată minerală 
bazaltică FPC Panel (grosime strat de 
vopsea aplicat 1 - 1,2 mm). 
1,3 - 1,4 kg / litru, 

Detalii în fișa tehnică B151g.ro

găleată
8 litri 48 11,71

kg/buc
245,00

ron / buc
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notă:
1. Produsele fără mențiuni la cod articol sunt standard și se află în limita stocurilor disponibile în depozitele Knauf Gips din românia. Majoritatea acestor articole se regăsesc şi în stocurile distribuitorilor Knauf

din românia sau se pot aproviziona în depozitele acestora în cca. 2 - 4 zile.
2. Produsele cu * după cod articol sunt speciale şi pot fi disponibile în depozitele distribuitorilor Knauf în max. 14 de zile de la comanda fermă.
3. Produsele cu ** după cod articol sunt speciale şi sunt livrabile la termen comunicat. Fabricarea acestora se face în baza unui avans.

Knauf FIREWIN - FPM MoRTaR  
Mortar special pe bază de ipsos (sulfat de calciu), cu rezistență la foc în intervalul EI30 - EI/E240 
și izolare fonică ≤ 64 dB, recomandat pentru :
- etanşarea străpungerilor de dimensiuni medii şi mari, cu / fără treceri de trasee de conducte metalice cu izolație
din materiale combustibile, conducte din materiale plastice combustibile şi/sau trasee de cabluri electrice prin pereţi
sau planşee masive sau prin pereți fl exibili (pereţi cu structură metalică şi plăci);
- etanșarea rosturilor liniare cu lățime ≥ 800 mm și fără limită de lungime.

Cod articol
(vezi nota 
subsol)

Denumire articol Dimensiuni

Unit. 
minimă 

de
 livrare
Knauf

Buc./
amb.

Greutate
brută

produs

Preţ
(fără TVa)
RoN/UM

Imagine 
articol

651116

Knauf FPM Mortar - 
Mortar pe bază de ipsos 
(sulfat de calciu)
Pentru etanşarea străpungerilor cu / fără
treceri de conducte din materiale plastice 
combustibile, conductele metalice 
cu izolație din materiale combustibile 
şi / sau cabluri electrice (paturi de cabluri) 
și a rosturilor liniare prin :

- pereți masivi (beton, cărămidă, BCa, 
blocheţi din gips) sau pereți fl exibili dublu 
placați (pereţi cu structură metalică şi plăci) 
cu grosime ≥ 100 mm (max. EI120),

- pereţi masivi (beton, cărămidă, BCa) 
cu grosime ≥ 150 mm (max. E/EI240),

- planșee masive beton ≥ 150 mm 
(max. E/EI240).

Grad înalt de rezistenţă mecanică; 
suportă încărcări fără ranforsări 
în deschideri de până la 2400x1200 mm. 

Timp de întărire <1h.

Izolare fonică ≤ 64 dB
(detalii în fi șa tehnică P921a.ro).

agrement Tehnic ETa 18/0929

sac
20 litri (15 kg)

buc

63 15 
kg / buc

127,00 
ron / buc

651119* găleată
10 litri (7,5 kg) 72 7,50 

kg / buc
105,00

 ron / buc
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Knauf FIREWIN - Chituri şi spumă poliuretanică
FPa acrylic - Chit acrilic, cu rezistență la foc în intervalul EI30 - EI240 și izolare fonică minim 62 dB, pentru etanşarea 
rosturilor liniare cu lăţimi ≥ 100 mm şi adâncimi ≥ 25 mm (capabilitate de deplasare a rosturilor etanşate / fl exibilitate 
de până la 12,5 %) şi a străpungerilor cu/fără treceri de trasee de conducte metalice, din materiale plastice combustibile 
şi / sau trasee de cabluri electrice prin pereţi sau planşee masive sau prin pereți fl exibili (pereţi cu structură metalică 
şi plăci).
FPG Graphite - Chit pe bază de grafi t, cu rezistență la foc în intervalul EI30 - EI240 și izolare fonică ≤ 53 dB, 
pentru etanşarea străpungerilor pentru trecerea traseelor de conducte metalice cu izolaţie, a conductelor din materiale 
plastice combustibile şi / sau a traseelor de cabluri electrice prin pereţi sau planşee masive sau prin pereți fl exibili 
(pereţi cu structură metalică şi plăci).
FPP Polymer - Chit pe bază de polimeri, cu rezistență la foc în intervalul EI30 - EI240 și izolare fonică minim 62 dB, 
pentru etanşarea rosturilor liniare cu lăţimi ≥ 100 mm şi adâncimi ≥ 25 mm (capabilitate de deplasare 3D a rosturilor 
etanşate / fl exibilitate 3D de până la 25 %) şi a golurilor cu dimensiunile ≥ 30 mm deschidere şi adâncime între 12,5 mm 
şi 25 mm din pereţi sau planşee masive sau din pereți fl exibili (pereţi cu structură metalică şi plăci).
FPF Foam - Spumă poliuretanică, cu rezistență la foc în intervalul EI60 - EI240 și izolare fonică ≤ 61 dB, pentru 
etanşarea rosturilor şi golurilor liniare (verticale şi orizontale) cu deschideri ≥ 20 mm şi adâncimi minime de 140 mm, 
între pereţi masivi sau între pereţi masivi şi planşee masive.

Imagine 
articol

Cod articol
(vezi nota 
subsol)

Denumire articol Dimensiuni

Unit. 
minimă 

de
 livrare
Knauf

Buc./
amb.

Greutate
brută

produs

Preţ
(fără TVa)
RoN/UM

651009*

Knauf FPa acrylic - 
Chit acrilic 
Pentru etanşarea rosturilor liniare (cu capabilitate 
de deplasare / fl exibilitate de până la 12.5%) 
şi a străpungerilor cu sau fără treceri de trasee 
de conducte metalice sau din materiale plastice 
combustibileşi/sau trasee de cabluri electrice prin :
- pereţi masivi (beton, cărămidă, BCa, blocheţi 
din gips) şi pereţi fl exibili simplu placați (pereţi 
cu structură metalică şi plăci) cu grosime ≥75 mm 
(max. EI45/E60),
- pereţi masivi (beton, cărămidă, BCa, blocheţi 
din gips) şi pereţi fl exibili dublu placați (pereţi 
cu structură metalică şi plăci) cu grosime ≥100 mm 
(max. EI120),
- pereţi masivi (beton, cărămidă, BCa) 
cu grosime ≥ 150 mm (max. EI240),
- planșee masive beton ≥ 150 mm (max. EI240).
Izolare fonică minim 62 dB 
(vezi în fi șa tehnică E501e.ro).
agremente Tehnice ETa 18/0932 (pentru stră-
pungeri) şi ETa 18/0933 (pentru rosturi liniare)

cartuş 
310 ml

buc

25 0,56
kg/buc 

21,60 
ron  / buc

651010* cartuş 
380 ml 25 0,64

kg/buc 
26,80 

ron / buc

651011
tub fl exibil 

(folie) 
600 ml

12 1,00
kg/buc 

32,10 
ron / buc

651094

Knauf FPG Graphite - 
Chit pe bază de grafi t 
Pentru etanşarea străpungerilor necesare pentru 
trecerea traseelor de conducte metalice cu izolaţie, 
a conductelor din materiale plastice combustibile 
şi/sau a traseelor de cabluri electrice prin:

- pereţi masivi (beton, cărămidă, BCa, blocheţi din 
gips) şi pereţi fl exibili dublu placați (pereţi cu structură 
metalică şi plăci) cu grosime ≥100 mm (max. EI120),

- pereţi masivi (beton, cărămidă, BCa) 
cu grosime ≥ 150 mm (max. EI240),

- planșee masive beton cu grosime ≥ 150 mm 
(max. EI240).

Puternic intumescent (expansiune în foc 1:25) - 
pentru conducte de plastic ≤ Ø160 mm, 
pentru conducte metalice cu izolație ≤ Ø324mm.

Izolare fonică ≤ 53 dB 
(vezi în fi șa tehnică E501g.ro).

agrement Tehnic ETa 18/0922

cartuş 
310 ml 25 0,56

kg / buc 
29,90

 ron / buc
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notă:
1. Produsele fără mențiuni la cod articol sunt standard și se află în limita stocurilor disponibile în depozitele Knauf Gips din românia. Majoritatea acestor articole se regăsesc şi în stocurile distribuitorilor Knauf

din românia sau se pot aproviziona în depozitele acestora în cca. 2 - 4 zile.
2. Produsele cu * după cod articol sunt speciale şi pot fi disponibile în depozitele distribuitorilor Knauf în max. 14 de zile de la comanda fermă.
3. Produsele cu ** după cod articol sunt speciale şi sunt livrabile la termen comunicat. Fabricarea acestora se face în baza unui avans.

Cod articol
(vezi nota 
subsol)

Denumire articol Dimensiuni

Unit. 
minimă 

de
 livrare
Knauf

Buc./
amb.

Greutate
brută

produs

Preţ
(fără TVa)
RoN/UM

Imagine 
articol

651095*
Knauf FPP Polymer - 
Chit pe bază de polimeri 
Pentru etanşarea osturilor liniare
(cu capabilitate de deplasare 3D / 
fl exibilitate 3D de până la 25%) 
şi a golurilor cu dimensiunile de ≥ 30 mm 
deschidere şi adâncime 
între 12,5 mm şi 25 mm din :
- pereţi masivi (beton, cărămidă, BCa, 
blocheţi din gips) şi pereţi fl exibili dublu 
placați (pereţi cu structură metalică şi plăci) 
cu grosime ≥100 mm (max. EI120),
- pereţi masivi (beton, cărămidă, BCa) 
cu grosime ≥ 150 mm (max. EI240),
- planşee masive beton 
cu grosime ≥ 150 mm (max EI240).

Izolare fonică minim 62 dB 
(detalii în fi șa tehnică E501f.ro).

agremente Tehnice 
ETa 18/0931 (pentru rosturi liniare) şi 
ETa 20/0341 (pentru străpungeri)

cartuş 300 ml

buc

25 0,56
kg / buc 

37,50
ron / buc

651047* cartuş 380 ml 25 0,64
kg / buc

52,90 
ron / buc

651038 tub fl exibil (folie) 
600 ml 12 1,00 

kg / buc
64,70 

ron / buc

651135*
Knauf FPF Foam - 
Spumă poliuretanică 

Pentru etanşarea rosturilor 
şi golurilor liniare (verticale şi orizontale) 
cu deschideri ≥ 20 mm şi adâncimi minime 
de 140 mm între:

- pereţi masivi (beton, cărămidă, BCa) 
cu grosime ≥ 150 mm (max. EI240),

- între pereţi masivi (beton, cărămidă, BCa) 
şi planşee masive de beton 
cu grosime ≥ 150 mm (max. EI240).

Izolare fonică ≤ 61 dB
(detalii în fi șa tehnică E501b-a01.ro).

agrement Tehnic ETa 18/0930

recipient spray
cu tub injecţie 

din plastic
 750 ml

cutie 12 0,96
kg / buc 

88,00
 ron / buc

651136*
recipient spray
pentru pistol

 750 ml

68,70
 ron / buc
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Knauf FIREWIN - Cordoane, căptuşeli din mastic şi plăci din grafi t
Knauf FPP Putty Cord - Cordon din mastic cu rezistență la foc până la EI240 și izolare fonică ≤ 67 dB, 
pentru etanşarea deschiderilor ≤ 10 mm din jurul trecerilor de conducte metalice (cu sau fără izolaţie), 
de conducte aluPEx (pexal) sau de cabluri electrice prin pereți masivi sau prin pereţi fl exibili dublu placați 
cu grosime ≥ 100 mm, prin pereți sau planşee masive cu grosime ≥ 150 mm.
Knauf FPP Putty Pad - Căptuşeli din mastic cu rezistență la foc ≤ EI90 și izolare fonică ≤ 67 dB, 
pentru etanşarea dozelor de instalaţii electrice montate în pereţi fl exibili dublu placați cu grosime ≥ 100 mm.
Knauf FPG Graphite Plate - Plăci auto-adezive din grafi t intumescent cu rezistență la foc în intervalul 
EI30 - EI120, pentru etanşarea dozelor de instalaţii electrice montate în pereți fl exibili simplu placați 
cu grosime ≥ 75 mm sau în pereți fl exibili dublu placați cu grosime ≥ 100 mm.

Imagine 
articol

Cod articol
(vezi nota 
subsol)

Denumire articol Dimensiuni

Unit. 
minimă 

de
 livrare
Knauf

Buc./
amb.

Greutate
brută

produs

Preţ
(fără TVa)
RoN/UM

651090

Knauf FPP Putty Cord Ø15 mm  - 
Cordon de mastic 
Pentru etanşarea deschiderilor ≤ 10 mm 
din jurul trecerilor de conducte metalice 
cu / fără izolaţie sau trecerilor
de cabluri electrice prin :
- pereți masivi (beton, cărămidă, BCa, 
blocheti de gips) și pereți fl exibili dublu 
placați (pereţi cu structură metalică şi plăci) 
cu grosime ≥ 100 mm (max. EI90),
- pereți masivi (beton, cărămidă, BCa, 
blocheti de gips) și planșee masive (beton) 
cu grosime ≥ 150 mm (max. EI240)

Izolare fonică ≤ 67 dB 
(detalii în fi șa tehnică E502b.ro).

agrement Tehnic ETa 18/0935

Ø15 mm 
x 20 cm

cutie

5 0,33
kg/cutie 

77,00 
ron / cutie

651197* Knauf FPP Putty Pad - 
Căptuşeli din mastic 
Pentru etanşarea dozelor de instalaţii 
electrice cu montaj în:
- pereți fl exibili dublu placați (pereţi 
cu structură metalică şi plăci) 
cu grosime ≥ 100 mm (max. EI90).

Izolare fonică ≤ 67 dB 
(detalii în fi șa tehnică E502b.ro).

agrement Tehnic ETa 18/0935

CS
170 x 170 

mm

20

0,11
kg/buc

13,00 
ron / buc

651198*
CD 

230x170 
mm

0,16
kg/buc

18,60 
ron / buc

651203*
SD 

230x230 
mm

0,32
kg/buc

36,50 
ron / buc

651206*
rS 

180x130 
mm

0,14
kg/buc

15,80 
ron / buc

651210*

Knauf FPG Graphite Plate - 
Plăci auto-adezive din grafi t 
intumescent 
Pentru etanşarea dozelor de instalaţii 
electrice cu montaj în :

- pereţi fl exibili simplu placaţi
 (pereţi cu structură metalică şi plăci) 
cu grosime ≥ 75 mm (max. EI30),

- pereţi fl exibili dublu placaţi 
(pereţi cu structură metalică şi plăci) 
cu grosime ≥ 100 mm (max. EI120).

agrement Tehnic ETa 18/0926

45x45 mm 1 0,15
kg/buc

4,50 
ron / buc

651212* Ø59 mm 1 0,15
kg/buc

7,00 
ron / buc

notă:
1. Produsele fără mențiuni la cod articol sunt standard și se află în limita stocurilor disponibile în depozitele Knauf Gips din românia. Majoritatea acestor articole se regăsesc şi în stocurile distribuitorilor Knauf

din românia sau se pot aproviziona în depozitele acestora în cca. 2 - 4 zile.
2. Produsele cu * după cod articol sunt speciale şi pot fi disponibile în depozitele distribuitorilor Knauf în max. 14 de zile de la comanda fermă.
3. Produsele cu ** după cod articol sunt speciale şi sunt livrabile la termen comunicat. Fabricarea acestora se face în baza unui avans.
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Capitolul 2
Sisteme Knauf FIREWIN

� 2.1  Sistem cu vopsea termospumantă specială
Knauf FIrEPaInT STEEl
pentru protecția structurilor metalice

� 2.2  Mortare speciale Knauf VErMIPlaSTEr
și Knauf VErMIPlaSTEr BD pentru protecția
prin torcretare a structurilor metalice
și / sau a elementelor din beton armat

� 2.3  Plăci speciale Knauf FIrEBoarD
atât pentru protecția structurilor metalice
cât și pentru realizarea placărilor, pereților
și tavanelor cu rezistență la foc

1 Sisteme și produse speciale 
pentru protecție la foc prin etanșarea 
elementelor de construcție  
(pereți și planșee)

1

2 Sisteme și produse speciale 
pentru termoprotecția elementelor 
de construcție 

2.1  Vopsea termospumantă  
pentru protecția structurilor metalice

2.2  Mortare pentru protecția structurilor 
metalice și / sau a elementelor din beton 
armat prin torcretare

2.3  Plăci speciale   
atât pentru protecția structurilor metalice,  
cât și pentru realizarea placărilor, 
pereților și tavanelor cu rezistență la foc

11
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2.1  Knauf FIREWIN - FIRE PaINT STEEl 
Sistem compus din vopsea intumescentă (reactivă - termospumantă), grunduri şi 
vopsea de finisare (topcoat) pentru protecția la foc a structurilor metalice
agrement Tehnic ETa 15/0811

Cod articol
(vezi nota 
subsol)

Denumire articol Dimensiuni

Unit. 
minimă 

de  
livrare
Knauf

Buc./
amb.

Greutate
brută

produs

Preţ
(fără TVa)
RoN/UM

Imagine  
articol

528431*

Knauf FIRE PaINT STEEl 
Ral 9016 
Vopsea intumescentă (termospumantă) 
monocomponentă pe bază de răşini acrilice şi 
solvent organic pentru protecţia pasivă la foc 
celulozic a structurilor metalice.  
Pentru aplicare în atelier (de producție structuri 
metalice) sau direct pe șantier.  
Pentru interior și exterior, în medii cu corozivitate 
(C1, C4). Pentru utilizarea în medii moderat sau 
sever corozive (C3, C4) este necesară protejarea 
acesteia cu vopseaua de finisare Knauf FIrE 
PaInT - FInISh.
Uscare naturală. Culoare traffic white RAL9016.

găleată 20 litri

găleată

22
buc/palet

28,70 
kg/buc

1530,00
ron / buc

528435**

Knauf FIRE PaINT FINISh 
Ral 9010 (topcoat) 
Vopsea de finisare și protecție pentru vopseaua 
intumescentă (termospumantă) Knauf FIrE 
PaInT STEEl, pe bază de solvent, răşini acrilice 
şi plasticizant (neclorurat) pentru optimizarea 
intensității culorii și a aspectului lucios. 
rezistentă la apă sărată, stropi de  hidrocarburi 
alifatice și uleiuri animale și vegetale. Strat final 
peste vopseaua termospumantă  
Knauf FIrE PaInT STEEl la interior și exterior  
în medii moderat sau sever corozive (C3, C4).  
uscare naturală. Culoare pure white  RAL 9010.

palet 23,70 
kg/buc

1400,00
ron / buc

530085**

Knauf FIRE PaINT FINISh 
Ral 7035 (topcoat)
Vopsea de finisare și protectie pentru vopseaua 
intumescentă (termospumantă) Knauf FIrE 
PaInT STEEl pe bază  de solvent, rășini acrilice 
și plasticizant (neclorurat) pentru optimizarea 
intensității culorii și a aspectului lucios. 
rezistentă la apă sărată, stropi de  hidrocarburi 
alifatice și uleiuri animale și vegetale. 
Strat final peste vopseaua termospumantă  
Knauf FIrE PaInT STEEl la interior și exterior în 
medii moderat sau sever corozive (C3, C4).  
uscare naturală. Culoare light gray RAL 7035.

528436**

Knauf FIRE PaINT FINISh  
culoare Ral la alegere 1) (topcoat)
Vopsea de finisare și protecție pentru vopseaua 
intumescentă (termospumantă) Knauf FIrE PaInT 
STEEl pe bază de solvent, rășini acrilice și 
plasticizant (neclorurat) pentru optimizarea 
intensității culorii  și a aspectului lucios. rezistent la 
apă sărată, stropi de hidrocarburi alifatice și uleiuri 
animale și vegetale. Strat final peste vopseaua 
termospumantă Knauf FIrE PaInT STEEl la 
interior și exterior în medii moderat sau sever 
corozive (C3, C4). uscare naturală. Culoare la 
alegerea clientului conform codurilor RAL.

Preț la
cerere

528433**

Knauf FIRE PaINT PRIMER K1
Grund monocomponent utilizat la protejarea 
anticorozivă a elementelor de structură metalică  
din oțel-carbon la interior și exterior, pigmentat cu 
fosfat de zinc, activ anticoroziv. 

utilizări multiple: 
- grund de protecție în medii până la moderat 
corozive C1-C3. uscare naturală (rapidă). 
- strat suport pentru vopseaua intumescentă 
(termospumantă) Knauf FIrE PaInT STEEl 
poate fi folosit în medii C1-C4.

găleată 30,50 
kg/buc

1050,00
ron / buc
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Notă:
1. Produsele fără mențiuni la cod articol sunt standard și se află în limita stocurilor disponibile în depozitele Knauf Gips din România. Majoritatea acestor articole se regăsesc şi în stocurile distribuitorilor Knauf 

din România sau se pot aproviziona în depozitele acestora în cca. 2 - 4 zile.
2. Produsele cu * după cod articol sunt speciale şi pot fi disponibile în depozitele distribuitorilor Knauf în max. 14 de zile de la comanda fermă.
3. Produsele cu ** după cod articol sunt speciale şi sunt livrabile la termen comunicat. Fabricarea acestora se face în baza unui avans.

Imagine  
articol

Cod articol
(vezi nota 
subsol)

Denumire articol Dimensiuni

Unit. 
minimă 

de  
livrare
Knauf

Buc./
amb.

Greutate
brută

produs

Preţ
(fără TVa)
RoN/UM

528434**

Knauf FIRE PaINT PRIMER K2 
Grund epoxidic bicomponent 2) utilizat la interior  
și exterior pentru protejarea elementelor de structură 
metalică din oțel zincate la cald prin imersie,  
din oțel-inox sau din aluminiu la interior și exterior,  
pigmentat fosfat de zinc activ anticoroziv. 

utilizări multiple: 
- grund de protecție în medii până la moderat 
corozive C1-C3. 
- punte de aderență pentru vopseaua Knauf FIrE 
PaInT STEEl pe suprafețe lucioase ce nu pot fi 
asperizate mecanic. Strat flexibil după uscare  
cu rezistență mare la abraziune și la impact.  
- strat suport pentru vopseaua intumescentă 
(termospumantă) Knauf FIrE PaInT STEEl 
poate fi folosit în medii C1-C4. 

Produsul se livrează într-o cutie care conține  
două componente:
Componenta a: 3,75 litri în găleata de 5 l
Componenta B: (întăritor) 1,25 litri în găleata de 2,5 l

a: 3,75 litri 
(în găleată 

de 5litri)

B:1,25 litri  
(în găleată 
de 2,5 litri)

cutie 
(a + B)

2  
buc/cutie

7,05  
kg/buc

341,00
ron / buc

528824**

Knauf FIRE PaINT - ThINNER al  
Diluant 3) pentru vopseaua Knauf FIrE PaInT STEEl, 
pentru grundul Knauf FIrE PaInT PrIMEr K1 și 
pentru vopseaua de finisare Knauf FIrE PaInT FInISh. 

Pe bază de solvent organic, utilizat pentru obținerea 
unei consistențe corespunzătoare a vopselelor 
alchidice enumerate mai sus, în cazul aplicării 
acestora în straturi subțiri (straturi de sigilare)  
sau în cazul în care vopselele devin mai vâscoase 
din cauza temperaturii scăzute. 

bidon 5 litri bidon 108 
buc/palet

4,77 
 kg/buc

207,00
ron / buc

528825**

Knauf FIRE PaINT - ThINNER EP 
Diluant 3)  pentru grundul bicomponent epoxidic K2. 

utilizat pentru obținerea unei consistențe 
corespunzătoare a grundului K2 în cazul aplicării 
de straturi subțiri (straturi de sigilare) sau pentru 
reducerea vâscozității în cazul aplicării grundului  
la temperaturi scăzute. 

4,71 
 kg/buc

207,00
ron / buc

1) Produs configurabil în funcție de codul ral dorit - preț comunicat la cerere.
2) Grund bicomponent: componentă a și componentă B.
3) În condiții normale de temperatură la aplicare vopseaua Knauf FIrE PaInT STEEl, grundurile și vopseaua de protecție nu necesită diluare. 

la temperaturi apropiate de temperatura minimă recomandată de aplicare (+5 C° - temperatura suprafeței oțelului) diluarea poate fi necesară.  
De asemenea, o diluare de max. 5% (vol.)  este necesară în cazul aplicării unei grosimi de vopsea de sub 225 µ DFT (dry film thickness) corespunzătoare unei grosimi de 300 µ 
WFT (wet film thickness).
aplicarea vopselelor termospumante (intumescente) Knauf se face cu pompe airless cu următorii parametri:
- raport de pompare (pump ratio) minim 45:1
- diametrul duzei de pulverizare a pistolului: 0,017 - 0,023 inch (0,43 mm - 0,58 mm)
- presiunea de pulverizare la duza pistolului: 200 bar (2800 psi)

observaţie: 
Grosimile de aplicare ale vopselei intumescente (termospumante, expandabilă la temperatură) se aleg în funcție de factorul de masivitate u/a al fiecarui element 
de structură metalică protejat (stâlp, grindă, contravântuire) indicat în tabelele cu factori de masivitate ai profilelor standardizate sau calculat în cazul profilelor 
nestandardizate, temperatura critică indicată de către inginerul proiectant (structurist) și timpul de rezistență la foc corespunzător fiecărui element de structură în parte, 
timp rezultat din gradul de rezistență la foc al clădirii (construcției) - GrF stabilit în baza normativului de Siguranță la Foc a Construcțiilor P 118-99 (conf. prevederilor art. 
2.1.8 si tab. 2.1.9) în Scenariul la Foc al acesteia, elaborat de catre arhitect (proiectant) și vizat spre neschimbare de către reprezentantul I.S.u.
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Notă:
1. Produsele fără mențiuni la cod articol sunt standard și se află în limita stocurilor disponibile în depozitele Knauf Gips din România. Majoritatea acestor articole se regăsesc şi în stocurile distribuitorilor Knauf 

din România sau se pot aproviziona în depozitele acestora în cca. 2 - 4 zile.
2. Produsele cu * după cod articol sunt speciale şi pot fi disponibile în depozitele distribuitorilor Knauf în max. 14 de zile de la comanda fermă.
3. Produsele cu ** după cod articol sunt speciale şi sunt livrabile la termen comunicat. Fabricarea acestora se face în baza unui avans.

2.2  Knauf FIREWIN - VERMIPlaSTER
Mortare speciale pentru protecția la foc a structurilor metalice și/sau a elementelor din beton armat

Cod articol
(vezi nota 
subsol)

Denumire articol Dimensiuni

Unit. 
minimă 

de  
livrare
Knauf

Buc./
amb.

Greutate
brută

produs

Preţ
(fără TVa)
RoN/UM

Imagine  
articol

434042*

Knauf VERMIPlaSTER
Mortar uşor, pe bază de vermiculită expandată și ipsos  
(sulfat de calciu), utilizabil pentru protecția pasivă la foc prin 
torcretarea structurilor metalice (grinzi și stâlpi din profile 
metalice laminate) ≥ R120, a planșeelor din beton pe tablă 
cutată (cofraj pierdut) ≥ R120 și a planșeelor din beton  
la care barele din oțel beton ale armăturii nu sunt acoperite  
de o grosime suficientă de beton care să asigure o protecție 
la foc corespunzătoare ≥ R240.

nu este necesară grunduirea suprafețelor metalice înainte  
de aplicare. opțional, acesta poate fi finisat prin drișcuire la 
nivel de tinci și poate fi vopsit cu vopsele lavabile de interior.

Grosimi de aplicare 6-36 mm.
Consum mediu 6,75 kg/m2/cm grosime.

agrement Tehnic ETa 11/0229

sac 20 kg palet 35  
buc/palet

20  
kg/buc

81,60
ron / buc

416557*

Knauf VERMIPlaSTER BD 
Mortar super uşor, pe bază de vermiculită expandată și ipsos  
(sulfat de calciu), utilizabil pentru protecția pasivă la foc  
prin torcretarea structurilor metalice (grinzi și stâlpi  
din profile metalice laminate) ≥ R240. 

nu este necesară grunduirea suprafețelor metalice  
înainte de aplicare. opțional, acesta poate fi finisat  
prin drișcuire la nivel de tinci și poate fi vopsit cu vopsele 
lavabile de interior.

Grosimi de aplicare 6-42 mm. 
Consum mediu 4,75 kg/m2/cm grosime.

agrement Tehnic ETa 14/0226

sac 12 kg minim
8 t

50 
buc/palet

12  
kg/buc

82,20
ron / buc

Knauf Gips - Catalog de produse FireWin 15.04.2021



16

2.3  Knauf FIREWIN - FIREBoaRD
Sisteme cu plăci Knauf FIREBoaRD pentru protecția la foc a structurilor metalice, pentru realizarea 
placărilor și a pereților cu rezistență la foc. agrement Tehnic 001SC-02/645.
Plăci speciale, pentru protecţie la foc, de uz general.

Imagine 
articol

Cod articol
(vezi nota 
subsol)

Denumire articol Dimensiuni

Unit. 
minimă 

de
 livrare
Knauf

Buc./
amb.

Greutate
brută

produs

Preţ
(fără TVa)
RoN/UM

2906
Placă Knauf FIREBoaRD
Placă din gips armată dispers în masă cu fi bră 
de sticlă şi acoperită cu împâslitură din fi bră de sticlă 
pe întreaga suprafaţă, densitate ridicată, fără înveliş 
de carton.

Pentru protejarea antifoc a elementelor de rezistenţă 
- profi le laminate metalice sau lemn masiv, 
după caz, atât pentru ghene de instalaţii, 
cât şi pentru placări, tavane, compartimentări 
cu cerinţe de rezistenţă la foc. 

Clasă de reacţie la foc A1 conform Sr En 13501-1.

2000x1250x15,0 mm

palet

40 
buc/palet

12,50
kg/m2

58,65
ron / m2

2908 2000x1250x20,0 mm 30 
buc/palet

16,00
kg/m2

70,70
ron / m2

2907 2000x1250x25,0 mm 24 
buc/palet

20,60
kg/m2

83,50
ron / m2

2909 2000x1250x30,0 mm 20 
buc/palet

24,40
kg/m2

99,00
ron / m2

603402

Knauf FIREBoaRD SPaChTEl -  
Chit de rosturi Knauf FIREBoaRD
Pentru rostuirea/şpăcluirea plăcilor 
Knauf FIrEBoarD.

sac 10 kg

buc

100 
buc/palet

10,00
kg/sac

56,00
ron / buc

3461*

Knauf TRENNWaNDKITT 
Chit de etanşare
Pentru contactul dintre profi l uW şi pardoseală, 
Planşeu; elastic după întărire; compensează 
neplaneităţi importante ale suprafeţei; fonoizolant.
aplicabil cu pistolul pentru aplicat chituri sau 
masticuri în folie.

550 ml în folie PE 20 
buc/cutie

 0,92
kg/buc

21,30
ron / buc

3543

Clips CD pt. profi le laminate
Se clipsează pe structura metalică de rezistenţă 
a clădirii pentru realizarea fi xării profi lelor CD 
în vederea placării la foc a structurii respective - 
profi le tip “I”, “h”, etc.

pentru grosimea 
tălpii grinzilor

5-25 mm
cutie 50 

buc/cutie
2,00

kg/cutie
139,00

ron / cutie

322576

Profi l Knauf CD 60
Profi l metalic pentru placări şi tavane. leg mică 12 buc/

leg mică

180 buc/
leg mare

56,00 
kg/100 m

6,60
ron / m

513443

321960

322640* lungime specială
(vezi nota subsol) leg mare

322588

Profi l Knauf UD 28
Profi l metalic pentru placări şi tavane.

leg mică

16 buc/
leg mică

448 buc/
leg mare

38 
kg/100 m

4,40
ron / m

3330*

Knauf Profi l cornier cu aripi inegale
utilizări multiple, în sistemele Knauf FIrEBoarD 
pentru fi xarea plăcilor de planşeul de beton, 
la realizarea canalelor tehnice, la îmbinarea colţ 
placă/placă.

50 x 35 x 0,7mm
lungime 4 m

leg 10 buc/
leg

 55,00
kg/100 m 

10,50
ron / m
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Notă:
1. Produsele fără mențiuni la cod articol sunt standard și se află în limita stocurilor disponibile în depozitele Knauf Gips din România. Majoritatea acestor articole se regăsesc şi în stocurile distribuitorilor Knauf 

din România sau se pot aproviziona în depozitele acestora în cca. 2 - 4 zile.
2. Produsele cu * după cod articol sunt speciale şi pot fi disponibile în depozitele distribuitorilor Knauf în max. 14 de zile de la comanda fermă.
3. Produsele cu ** după cod articol sunt speciale şi sunt livrabile la termen comunicat. Fabricarea acestora se face în baza unui avans.

Notă Profil Knauf CD 60: Lungimile speciale (min. 2 m - max. 8 m) sunt disponibile la cerere, livrabile la termen comunicat separat. Pentru lungimi speciale între 2 m și 
6 m nu se percepe cost suplimentar. Pentru lungimi speciale peste 6 m,  se percepe un cost suplimentar de +10% . 
1, Fixarea plăcilor FIrEBoarD pe profile metalice CD şi uD, sau, după caz, pe profil cornier cu aripi inegale, se face cu şuruburi autofiletante Tn. 

2, Fixarea plăcilor FIrEBoarD pe sistemele de gips-carton existente se face cu şuruburi Tn înfiletate în structura metalică a sistemelor respective. 

3, Fixarea plăcilor FIrEBoarD de alte plăci FIrEBoarD, (placă în cant placă, sau placă peste placă), se face prin capsarea cu agrafe normale sau divergente, având   
    următoarele specificaţii: diametru sârmă 1,5 – 1,6 mm, lăţime agrafă 9,0 – 12,0 mm. 

 lungimea agrafelor este în funcţie de grosimea plăcilor FIrEBoarD: 
15 mm - agrafă 40 mm, 
20 mm - agrafă 50 mm, 
25 mm - agrafă 64 mm, 
30 mm - agrafă 64 mm. 

Pas de fixare agrafe < 100 mm. 

4, Fixarea plăcilor FIrEBoarD pe structuri de lemn se face prin capsare cu agrafe normale, cu caracteristici similare, dar care nu sunt divergente. agrafele (atât cele  
    normale cât şi cele divergente) se aplică cu acelaşi capsator pneumatic cu compresor (ex: tip alSaFIx 11/75P1) care aplică agrafe între 38 şi 80 mm.

INFo
Scule recomandate pentru aplicarea chiturilor şi masticurilor de etanşare

Pistol universal pentru aplicat chituri şi masticuri, ambalate în folie PE
Pistol cu tub (gol) reîncărcabil, piston şi cap de aplicare.
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