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Capitolul 1

1.1 Knauf GIFAfloor DB green
Pardoseală supraînălțată  demontabilă
cu plăci incombustibile din sulfat de calciu

1.2 Knauf GIFAfloor DB green 
cu finisaj aplicat
Pardoseală supraînălțată  demontabilă
cu plăci incombustibile din sulfat de calciu
cu strat de nisaj aplicat în fabrică

1 Knauf GIFAfloor DB green pg. 1

2 Knauf G F oor F                pg. 13

3.1
3.2

specte legale    
nstrucțiuni depozitare  montaj 

exploatare

pg. 22
pg. 2



2 Knauf Gips - Anexa Pardoseli Tehnice - Mai 2021

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.

Sistem demontabil Knauf GIFAFloor DB Green  
(tip DB - cu muchii netede) 600x600 mm

Imagine  
articol

Cod articol
(vezi nota 
subsol)

Denumire articol Dimensiuni
Unit. 

minimă 
de livrare

Knauf

Buc./
Amb.

Greutate
brută

produs

Preţ
(fără TVA)
eUro/UM

ant  Green  detaliu

12 **
Placă Knauf GIFAfloor DB green

Placă din sulfat de calciu armată cu bre celulozice 
pentru pardoseli supraînălțate demontabile  
Knauf GIFAfloor DB Green.

anturi tip Green  fără .
morsată din fabrică atât pe fe e cât şi pe canturi.
ensitate 1  g m  sub ac iunea sarcinilor 

concentrate placa prezintă săge i nesemni cative  
sub 3 mm .
uportă orice tip de acoperiri decorative.

lasă de reacție la foc A1 incombustibil  
densitate de sarcină termică zero!
Rezisten ă la foc certi cată  până la reI60 vezi șe 
te nice Knauf .

 x x30 mm
clasa 1 

palet

 
buc palet

 4 2  
g m2 

3 2
R   m2

2 4 **  x x36 mm 
clasa 2

 
buc palet

  
g m2 

42
R   m2

2 413** x x40 mm
clasa 4

 4  
buc palet

4 4  
g m2

4
R   m2

lasele de încărcare indicate sunt pentru pardoseli supraînăl ate cu picioare metalice de sus inere dispuse la  mm între ele  fără traverse de consolidare. vezi  pg. 23

4 1 1

Knauf UnIVerSAlGrUnD -  
Amorsă de suprafaţă

Pe bază de dispersie stiren-acrilică  reglează absorbția 
suprafe ei pe care se aplică. tilizabil la pereți  șape  
și pardoseli.

plicabil atât la interior cât și la exterior  pe straturi 
suport absorbante înainte de tencuire  de aplicarea 
placărilor ceramice  de gletuire  vopsire sau tapetare.

ipuri de straturi suport și suprafețe  
pe care se poate aplica :
- beton
- blocuri din beton celular  cărămidă  ceramică
- tencuieli pe bază de ipsos
- tencuieli pe bază de var-ciment
- pentru suprafața și canturile plăcilor din gips-carton, 
blocheților de gips, plăcilor din Gipsfaser - pentru 
pereți  placări  tavane  pentru șape uscate 

F R  pentru pardoseli supraînâlțate G F F R 
 Green și F

- pentru suprafațele șapelor pe bază de ciment  
aplicare P  desprăfuirea suprafeței prin aspirare   

și a celor pe bază de ipsos.

Gata preparat pentru utilizare  nu necesită diluare.
ncolor și inodor  nu conține solvenți și substanțe volatile.
uprafețele tratate rămân permeabile la vapori.

onsum: cca 100 ml/m2.

1  litri
în bidon de plastic

 
buc

 
buc palet

1 1  
g buc

ezi
catalog
general

2 231**

Adeziv fixare picior metalic eC1 

e aplică la intradosul bazei piciorului metalic.
onsum: 15 ml (18,6 g) / picior metalic

Fără emisie de  - compuși organici volatili.

 ml  
în folie P

1  
buc cutie

43
g buc R   buc

2 22 **
lichid blocare filet picior metalic 

onsum: 2 ml (2,2 g) / picior metalic.
Necesar: cca 1 acon  2  picioare metalice.

 ml 
în bidon de plastic

 
buc
palet

4  
g buc

1
R   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)
eUro/UM

Imagine 
articol

1 2 *

Picior metalic M16 BSK+TF 

niversal  pentru pardoseli te nice 
supraînăl ate GIFAfl oor DB demontabile 
- până la clasa de încărcare  inclusiv - şi 
GIFAfl oor FHB nedemontabile - până la 
clasa de încărcare  inclusiv.

BSK: bază picior din şurub  fără piuli ă
TF: cap picior din eavă cu  let interior

uc  bază  cap

iametru cap: Ø 90 mm
Grosime tablă cap: 2 mm
Pătrat bază cu latura: 84 mm
Grosime tablă bază: 1,6 mm
eava diametru : - exterior Ø 20 mm

                            - interior Ø 16 mm
Grosime eavă: 2 mm

ATenȚIe!
Garnitura constituie articol separat  
se comandă și livrează separat de picior.

BSK19.TF13
 nom.  23 mm

min 1  mm  max 2  mm

buc buc

23  
g buc

3
R   buc

1*
BSK24.TF19
 nom.  31 mm

min 2  mm  max 3  mm

2 4 
g buc

2 4
R   buc

1*
BSK34.TF35
 nom.  4  mm

min 3  mm  max 2 mm

2  
g buc

3
R   buc

4*

Picior metalic M16 BS+TS

niversal  pentru pardoseli te nice 
supraînăl ate GIFAfl oor DB green 
demontabile - până la clasa de încărcare  
inclusiv - şi GIFAfl oor FHB nedemontabile
- până la clasa de încărcare  inclusiv.

BS: bază picior din şurub  cu piuli ă
TS: cap picior din eavă ne  letată  
cu blocaj piuli ă

uc  bază  cap

iametru cap: Ø 90 mm
Grosime tablă cap: 2 mm
Pătrat bază cu latura: 84 mm
Grosime tablă bază: 1,6 mm
eava diametru: - exterior Ø 20 mm

                           - interior Ø 16 mm
Grosime eavă: 2 mm

ATenȚIe!
Garnitura constituie articol separat  
se comandă și livrează separat de picior.

BS40.TS35
 nom.   mm

min 4  mm  max  mm

 2  
g buc

1 3
R   buc

*
BS40.TS40

 nom.   mm 
min  mm  max  mm

 3 2 
g buc 

1 3
R   buc

*
BS60.TS50 

 nom.  3  mm
min  mm  max 1  mm

 321 
g buc

2 23
R   buc

3 *
BS60.TS60

 nom.  2  mm
min  mm  max 11  mm

 333 
g buc

2 2
R   buc

3 *
BS80.TS70

 nom.  1  mm
min  mm  max 12  mm

 3  
g buc

2
R   buc

3 *
BS80.TS85

 nom.  122  mm
min 1 2 mm  max 143 mm

 4 1 
g buc 

2
R   buc

4 *
BS100.TS100
 nom.  13  mm

min 11  mm  max 1 3 mm

 44  
g buc

3 2
R   buc

41*
BS100.TS115
 nom.  1  mm

min. 132 mm  max. 1  mm

 4 2 
g buc 

3 12 
R   buc

42*
BS100.TS130
 nom.  1  mm

min 14  mm  max 2 3 mm

 4  
g buc

3 1
R   buc

44*
BS100.TS145
 nom.  1  mm

min 1 2 mm  max 21  mm

 4  
g buc 

3 2
R   buc

4 *
BS100.TS160
 nom.  2  mm 

min 1  mm  max 233 mm

 4 1 
g buc

3 44
R   buc

1*
BS100.TS175
 nom.  22  mm

min 1 2 mm  max 24  mm

 3 
g buc

3 4
R   buc

3*
BS100.TS200
 nom.  24  mm

min 21  mm  max 2 3 mm

 24 
g buc

3
R   buc

1*
BS100.TS225
 nom.  2  mm

min 242 mm  2  mm

 4  
g buc

3 3
R   buc
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Imagine 
articol

Cod articol
(vezi nota 
subsol)

Denumire articol Dimensiuni
Unit. 

minimă 
de livrare

Knauf

Buc./
Amb.

Greutate
brută

produs

Preţ
(fără TVA)
eUro/UM

*
Picior metalic M16 BT+TT 

niversal  pentru pardoseli te nice 
supraînăl ate GIFAfl oor DB green 
demontabile - până la clasa de încărcare  
inclusiv - şi GIFAfl oor FHB nedemontabile
- până la clasa de încărcare  inclusiv.

BT: bază picior din eavă ne  letată  
cu blocaj piuli ă
TT: cap picior din şurub cu piuli ă

uc  bază  cap

iametru cap: Ø 90 mm
Grosime tablă cap: 2 mm
Pătrat bază cu latura: 84 mm
Grosime tablă bază: 1,6 mm
eava diametru: - exterior Ø 20 mm

                           - interior Ø 16 mm
Grosime eavă: 2 mm

ATenȚIe!
Garnitura constituie articol separat  
se comandă și livrează separat de picior.

BT250.TT120
 nom.  3 2  mm

min 2  mm  max 33  mm

buc

buc

 
g buc

4 33
R   buc

*
BT300.TT120

 nom.  3 2  mm
min 32  mm  max 3  mm

44 
g buc

4 2
R   buc

3*
BT350.TT120

 nom.  4 2  mm
min 3  mm  43  mm

 
g buc

4 4
R   buc

2*
BT400.TT120

 nom.  4 2  mm
min 42  mm  max 4  mm

33 
g buc

22
R   buc

3*
BT450.TT120

 nom.  2  mm
min 4  mm  max 3  mm

 
g buc

 
R   buc

4*
BT540.TT150

 nom.    mm
min  mm  max  mm

22 
g buc R   buc

123*

Garnitură antistatică G1, 
pentru toate picioarele metalice M16

u g idaje.
Pentru toate tipurile de pardoseli supraînăl ate
GIFAfl oor DB green demontabile  excepţie 
cele conductive. re rol de atenuare vibra ii  
zgomot la impact şi de aliniere panouri.

   mm

1
buc

12 
g buc

1
R   buc

3*

Garnitură conductivă G2, 
pentru toate picioarele metalice M16 

u g idaje.
Pentru toate tipurile de pardoseli supraînăl ate
GIFAfl oor DB green demontabile 
conductive. re rol de atenuare vibra ii
zgomot la impact  de aliniere panouri 
şi de descărcare sarcinii electrostatice 
de pe suprafa a pardoselii.

   mm 34
R   buc

322 *

Traversă TlB
Pentru toate tipurile de pardoseli supraînăl ate 
GIFAfl oor DB green demontabile 
conductive având rol de descărcare a sarcinii 
electrostatice de pe suprafa a pardoselii. 
Fără rol de rigidizare a structurii și 
de creștere a capacității portante a acesteia.

Atenţie! Garnitura constituie articol separat 
13 *  se comandă şi livează separat 

de traversă.

2  x 1  x 41 mm
grosime tablă  mm

buc

2
g buc

1
R   buc

12 *

Traversă TSB, de consolidare 
in oțel galvanizat  sec iune tip  pentru picioare 

metalice M1 . Pentru toate tipurile de pardoseli 
supraînăl ate GIFAfl oor DB green demontabile  
 ind necesară pentru rigidizarea structurilor realizate 
cu picioare metalice   mm şi pentru creșterea 
capacității portante a pardoselilor supraînălțate  
totodată având și rol de descărcare a sarcinilor 
electrostatice de pe suprafa a pardoselii.

Atenţie! Garnitura constituie articol separat 
13 *  se comandă şi livează separat 

de traversă.

2  x 3  x 41 mm
grosime tablă  mm

3 3
g buc

1 1
R   buc

4 24 *

Traversă TUB, de consolidare
in oțel galvanizat  sec iune dreptung iulară  pentru 

picioare M1 . Pentru toate tipurile de pardoseli 
supraînăl ate GIFAfl oor DB green demontabile  
 ind necesară pentru rigidizarea structurilor realizate 
cu picioare metalice   mm şi pentru creșterea 
semni  cativă a capacității portante a pardoselilor 
supraînălțate  totodata având și rol de descărcare
a sarcinilor electrostatice de pe suprafa a pardoselii.

Atenţie! e livrează împreună cu garnitura.

x2 x 41 mm
grosime tablă 1 mm g buc

4
R   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)
eUro/UM

Imagine 
articol

13 *

Garnitura G6 
pentru traverse TlB/ TSB/ TUB
 
Pentru toate tipurile de traverse 
 322 *  12 *  433 *  433 * și 3 4 *

ce intră în componența pardoselilor 
supraînălţate GIFAfl oor DB green 
demontabile și GIFAfl oor FHB nedemontabile.

re rol de atenuare vibra ii zgomot la impact.

2  x  x 2  mm 
N

buc buc

2
g buc

33
R   buc

4 2 2**

Bară ranforsare structură înaltă
  

in oțel galvanizat.
Pentru toate tipurile de pardoseli supraînăl ate 
GIFAfl oor DB green demontabile  
 ind opțională pentru structuri 
cu picioare metalice  mm  
în scop de rigidizare suplimentară.

2 x4 x2  mm 1
g buc

1 11
R   buc

4 2 3**

Bară 600 mm pentru susţinere 
canal de cablu 

in oțel galvanizat.
Pentru paturile de cabluri pentru instala ii
montate în planuri cu înăl imi diferite.

 mm g buc R   buc

3

Contravântuiri diagonale
 

in oțel galvanizat.
Pentru ranforsarea suplimentară 
a picioarelor metalice M16 și M20.
Pentru toate tipurile de pardoseli supraînăl ate
GIFAfl oor DB green demontabile  
 ind op ionale la structuri 
cu picioare metalice  4  mm 
și oBlIGATorII la structuri 
cu picioare metalice ≥ 800 mm 
sau în cazul unor zone în care pardoseala
te nică supraînălțată este supusă 
unor solicitări transversale mari.

ATenȚIe!

Standard contravântuirile se livrează 
împreună cu coliere de 3/8”  pentru  xarea 
pe picioare M16.

Pentru utilizarea contravântuirilor  
pentru  xarea pe picioare M20 trebuie 
solicitată ec iparea și livrarea
contravântuirilor cu coliere de 1/2”.

   mm
piedestal   4  mm  

 prindere  34  mm g buc
1 

R   buc

etaliu colier prindereetaliu colier prindere

4
   mm

piedestal  min  4  mm
 prindere  41  mm g buc

4
R   buc

   mm
piedestal    mm

 prindere  4  mm g buc
4

R   buc

   mm 
piedestal     mm

 prindere  1  mm

4
g buc

1 4
R   buc

   mm
piedestal   3  mm

 prindere   mm

1
g buc

11
R   buc

1
  1  mm

piedestal   1  mm
 prindere   mm

1 1
g buc

11
R   buc

2
  12  mm

piedestal   11  mm
 prindere  3  mm

1 3
g buc

13 2
R   buc

3
  1

piedestal   1 3
  prindere  1  mm

1 2
g buc

1 4
R   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)
eUro/UM

4 2 4**

Panou ventilaţie  

in o el perforat.
Grosimi disponibile între 30 mm și 40 mm.
a plasarea comenzii se va indica grosimea

pardoselii în care urmează a  montat panou.

x  mm

buc buc

14
g buc

1
R   buc

4 2 **

Ansamblu panou ventilaţie  
cu dispozitiv reglaj debit aer

in o el perforat.
Pentru reglarea debitului de aer circulat prin
panou.

x  mm

14
g buc

3
g buc

1
R   buc

4 4
R   buc

4 242**

Grilă din aluminiu natur pentru 
ventilaţie aer
+
Înălţătoare pentru grila de ventilaţie  
din aluminiu natur  
pentru ajustarea dimensională a grilei pentru  

a egaliza grosimea panoului de pardoseală

x1 x3  mm
respectiv

1 x2 x1  mm

1
g buc

 
R   buc

1 2 **

Cutie preluare praf

in aluminiu  natur.
Pentru montajul dispozitivului de reglaj debit
articol 4 24 **.

x1  m 1 2
g buc

42 24
R   buc

4 24 **

Dispozitiv reglaj debit aer 

in aluminiu  natur.  
Pentru reglarea debitului de aer circulat prin 
panou. e livrează doar împreună  
cu articolul 1 2 ** cutie preluare praf .

x1  mm 1
g buc

2
R   buc

4 243**
Cadru pentru grila ventilaţie 

in aluminiu  natur.
x1  mm 2

g buc
1  
R   buc

4412*

Picior metalic M20 ST 2.0

niversal  pentru pardoseli te nice
supraînăl ate GIFAfloor DB green
demontabile - până la clasa de încărcare
 inclusiv - şi GIFAfloor FHB

nedemontabile - până la clasa de
încărcare  inclusiv.

uc  bază  cap

iametru cap: Ø 90 mm
iametru bază: Ø 98 mm
iametru eavă bază: Ø 24 mm.

Grosime tablă eavă bază: 2 mm

ATenȚIe!
Garnitura constituie articol separat
se comandă și livrează separat de picior.

 nom.  212  mm 
min 1  mm  max 24  mm

2
g buc

3
R   buc

4413*  nom.  2 2  mm 
min 23  mm  max 2  mm

32
g buc

4
R   buc

4414*  nom.  312 mm 
min 2  mm  max 34  mm

2
g buc R   buc

441 *  nom.  3 2  mm 
min 33  mm  max 3 mm

32
g buc

3
R   buc

441 *  nom.  412  mm 
min 3  mm  max 44  mm

2
g buc

23
R   buc

441 *  nom.  4 2  mm 
min 43  mm  max 4  mm

32
g buc

4
R   buc

441 *  nom.  12  mm 
min 4  mm  max 4  mm

2
g buc

1
R   buc

441 *  nom.  2  mm 
min 3  mm  max  mm

1 32
g buc

1
R   buc
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Cod articol
(vezi nota 
subsol)

Denumire articol Dimensiuni
Unit. 

minimă 
de livrare

Knauf

Buc./
Amb.

Greutate
brută

produs

Preţ
(fără TVA)
eUro/UM

Imagine 
articol

24*

Picior metalic M20 ST 3.0

niversal  pentru pardoseli te nice
supraînăl ate GIFAfl oor DB green
demontabile - până la clasa de încărcare
 inclusiv - şi GIFAfl oor FHB

nedemontabile - până la clasa de
încărcare  inclusiv.

uc  bază  cap

iametru cap: Ø 90 mm
iametru bază: Ø 98 mm
iametru eavă bază: Ø 24 mm.

Grosime tablă eavă bază: 3 mm

ATenȚIe!
Garnitura constituie articol separat
se comandă și livrează separat de picior.

 nom.  12  mm
min  mm  max 4  mm

buc buc

1 4
g buc R   buc

2 *  nom.  2  mm
min 3  mm  max mm

1 4
g buc R   buc

2 *  nom.   12  mm
min  mm  max 4  mm

1 3
g buc

1
R   buc

3 *  nom.   2  mm
min 3  mm  max  mm

1 1
g buc

1
R   buc

32*  nom.   12  mm
min  mm  max 4  mm

1 1
g buc

11 1
R   buc

33*  nom.   2  mm
min 3  mm  max  mm

1
g buc

11 2
R   buc

34*  nom.  12  mm
min  mm  max 4  mm

1 1
g buc

11
R   buc

3 *  nom.  2  mm
min 3  mm  max  mm

2
g buc

12 2
R   buc

3 *  nom.  1 3 mm
min 1 3  mm  max 1  mm

2 22
g buc

13
R   buc

3 *  nom.  11 3 mm
min 113  mm  max 11  mm

2 3
g buc

13 3
R   buc

433 *

Traversă consolidare light 
in oțel galvanizat  sec iune tip  pentru 

picioare metalice M20 ST. Pentru toate tipurile 
de pardoseli supraînăl ate GIFAfl oor DB green 
demontabile şi GIFAfl oor FHB nedemontabile, 
 ind necesară pentru rigidizarea structurii 
realizate cu picioare metalice   mm  
totodată având și rol de descărcare a sarcinii 
electrostatice.

Atenţie! Garnitura constituie articol separat 13 *  
se comandă şi livează separat de traversă.

24 x 2  x 537 mm
grosime tablă 0,8 mm

3
g buc

1 1
R   buc

433 *

Traversă consolidare heavy 
in oțel galvanizat  pentru picioare M20 ST. 

Pentru toate tipurile de pardoseli supraînăl ate 
GIFAfl oor DB green demontabile şi GIFAfl oor 
FHB  nedemontabile,  ind necesară pentru 
consolidarea structurii  putând prelua încărcări 
mari de până la  N. Poate înlocui picioarele 
metalice perimetrale suplimentare montate 
la pas de 3  mm.

Atenţie! Garnitura constituie articol separat 13 *  
se comandă şi livează separat de traversă.

3  x 3  x 537 mm
grosime tablă 1,5 mm g buc

12
R   buc

3 4 *

Traversă consolidare bridge 
in oțel galvanizat  pentru picioare M20 ST. 

Pentru toate tipurile de pardoseli supraînăl ate 
GIFAfl oor DB green demontabile şi GIFAfl oor 
FHB  nedemontabile,  ind necesară pentru 
consolidarea structurii  putând prelua încărcări 
mari de până la 3 N.
Poate înlocui picioarele metalice perimetrale 
suplimentare montate la pas de 3  mm.

Atenţie! e livrează împreună cu garnitura.

3  x  x 1137 mm
grosime tablă 2 mm

2
g buc R   buc

3 **

Garnitură Ø 90 pentru toate
picioarele metalice M20 ST

u g idaje.
Pentru toate tipurile de pardoseli supraînăl ate
GIFAfl oor DB green demontabile  
excepţie cele conductive.

re rol de atenuare vibra ii  zgomot la impact şi 
de aliniere plăci.

 cutie 1  
buc cutie

1  
g buc

1
R   buc
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1.2. Knauf GIFAfloor DB green
Pardoseală supraînălțată  demontabilă  cu plăci incombustibile din sulfat de calciu cu nisaj aplicat în fabrică.  
abel con gurator plăci Knauf G F oor  green cu nisaj.

Cod 
articol

(vezi notă 
subsol)

Denumire articol
Unitate

de 
măsură 

Preţ
(fără TVA)
eUro/UM

12 **
Placă Knauf GIFAfloor DB 30 / 36 / 40

n tabel este indicat prețul pe m2 al plăcilor Knauf G F oor  green 3   3   4   
în baza căruia se calculează prețul nal al plăcii Knauf G F oor  prelucrate.

Prețul nal pe m2 al plăcilor Knauf G F oor  prelucrate poate varia în funcție de pierderile te nologice 
care pot apărea în timpul prelucrării acestora  funcție de tipul de prelucrare  nisaj etc. 1

m2

3 2
R   m2

2 4 ** 42
R   m2

2 413** 4
R   m2

K 1** Prelucrare plăci Knauf GIFAfloor DB  
orice grosime  prin debitare la dimensiuni x  mm și aplicare cant  pe margini include adezivul  1

 
R   m2

K 2** Aplicare finisaj PVC/HPl furnizat de client  
dimensiuni nisaj - dale cu dimensiunile de la x  mm până la x  mm  pe plăci Knauf G F oor  include adezivul  1

3 4  
R   m2

K 3** MAnoPerĂ transformare finisaj PVC/CAUCIUC din format rolă în format dale 606x606mm 
lte prețuri de manoperă pentru transformare nisaj la rolă în nisaj la dale pot  disponibile la cerere.

4  
R   m2

K 4**
Aplicare finisaj CerAMICĂ / PIATrĂ nATUrAlĂ furnizat de client gata rectificat  
pe placă Knauf GIFAfloor DB prelucrată  
conform articolului K 1 2  include adezivul  1  

14  
R   m2

K ** Aplicare finisaj oȚel ZInCAT pe o față a plăcii Knauf GIFAfloor DB prelucrată  
conform  articolului K 1 2   include adezivul  1  

12  
R   m2

K **
Aplicare finisaj dale PVC TArKeTT STAnDArD PlUS 498 (2 mm grosime)  
pe fața circulabilă a plăcii Knauf GIFAfloor DB  
include P  și adezivul  1  3  

34  
R   m2

K **
Aplicare finisaj dale HPl ABeT 577 (0,9 - 1,2 mm grosime)  
pe fața circulabilă a plăcii Knauf GIFAfloor DB  
include P  și adezivul  1  4

22 1  
R   m2

K ** Aplicare finisaj FolIe AlUMInIU 0,05 mm pe o față aplăcii Knauf GIFAfloor DB 
include folie  și adeziv  1

4 1  
R   m2

K **

Prelucrare placă Knauf GIFAfloor DB 30 prin aplicare PVC ConDUCTIV eleCTrIC FUrnIZAT De 
ClIenT pe fața circulabilă, FolIe AlUMInIU 0,05 mm pe intradosul panoului și legatură electrică 
între cele 2 finisaje include adezivul conductiv .   

alabil doar pentru placă Knauf G F oor  3  și se adaugă obligatoriu și prețul articolului K 1 1  2  

1  
R   m2

K 1 **

Prelucrare placă Knauf GIFAfloor DB 36 / 40 prin aplicare PVC ConDUCTIV eleCTrIC FUrnIZAT De 
ClIenT pe față pedonabilă, FolIe AlUMInIU 0,05 mm pe intradosul panoului  și legatură electrică 
între cele 2 finisaje include adezivul conductiv .  

alabil doar pentru placă Knauf G F oor  3   4  și se adaugă obligatoriu și prețul articolului K 1 1  2  

2  
R   m2

Produsele cu ** după cod articol sunt speciale şi sunt livrabile la termen comunicat. Fabricarea acestora se face în baza unui avans.

1  e vor lua în calcul pierderi de prelucrare de cca 3 .

2  oate plăcile Knauf G F oor  cu nisaj aplicat pe fața circulabilă vor  implicit livrate cu cant  aplicat pe muc ii. Prin urmare  la con gurarea prețului  
unei plăci de pardoseală supraînălțată  cu orice nisaj  la prețul de referință al plăcii  Green se va aduna prețul prelucrării având codul K 1. 

3  Pentru rola P    furnizată de client cu lățimea de 2  mm se vor lua în calcul pierderi de prelucrare de cca 13  din tabelul cu prețuri de prelucrări.

4  Pentru dalele de nisaj P  RK  N R  P  este uzual disponibilă culoarea gri 4 .  
elelalte culori sunt disponibile la comandă cantitatea minimă - 1 cutie x 4 m2 .

 Pentru dalele de nisaj P   este uzual disponibilă culoarea gri   fără limită de cantitate.  
rice altă culoare este disponibilă la comandă în cantitatea minimă de 432 m2 12  panouri x  x  mm .     
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Finisaje HPl

ABeT 279 ABeT 381 ABeT 388 ABeT 389 ABeT 549

ABeT 560 ABeT 576 ABeT 577 ABeT 671 ABeT 1107

ABeT 1454 ABeT 1581 ABeT 1611 ABeT 1666 ABeT 2810

nr. 
crt. Criterii de performanță Metoda de testare 

en 438:2005
Parametru specific 

criterului de  
performanță

U.M.   
(max. sau min.) Valori 

1 baterea de grosime 43 -2. grosime mm 1   s  1 2  1  
  s  1   1

2 baterea de planeitate N 43 -2. deviația maximă mm m

3 baterea maximă pe lungime  lățime N 43 -2. lungime și lățime mm 1

4 baterea de rectiliniaritate a muc iilor N 43 -2. deviația maximă mm m 1

baterea de perpendicularitate N 43 -2. deviația maximă mm m 1

6 Rezistența la abraziune N 1332 - nex rezistența la abraziune revs min
 2 P 1  
 3 P 2  
 3 P 4  
 4 P 4

Rezistenta la caldura umeda N 12 21 aspect evaluare 4

Rezistența la temperatura ridicată N 43 -2.1 modi carea dimensională 
cumulată

 max s    
          1 1

 max 1   s  1 2  4  
                     

1 Rezistența la impact cu bila cu diametru mic N 43 -2.2 forța elastică 2

11 Rezistența la impact cu bila cu diametru mare N 43 -2.22 diametru amprentare mm min  
mm max

s     1 * 
 1

12 Rezistența la patare N 43 -2.2 aspect
rating min  

Groups 1  2 
Group 3

 
4

13 Rezistența la iluminare xenon cu arc N 43 -2.2 contrast evaluare tonuri de gri  
min 4

14 Rezistența la ardere cu țigara N 43 -2.3 aspect rating min  
min 4

1 Rezistența la vapori de apă N 43 -2.14 aspect rating min  
min 4

16
Rezistența electrică N 134 -4-1

R  23     R  
RP 23     R  m

1 x 1  - 1 x 1 11 
antistatic

1  t pe dissipative   
1 x 1 6  - 1 x 1

1 Rezistența la alunecare M -1 2 frecarea statică medie  coef. .

1 ensitate  11 3 densitate g cm 1 3
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Finisaje PVC

STAnDArD PlUS 479 STAnDArD PlUS 482 STAnDArD PlUS 483 STAnDArD PlUS 484 STAnDArD PlUS 485

STAnDArD PlUS 488 STAnDArD PlUS 492 STAnDArD PlUS 493 STAnDArD PlUS 494 STAnDArD PlUS 495

STAnDArD PlUS 496 STAnDArD PlUS 497 STAnDArD PlUS 498 STAnDArD PlUS 499 STAnDArD PlUS 500

STAnDArD PlUS 910 STAnDArD PlUS 911 STAnDArD PlUS 912 STAnDArD PlUS 913 STAnDArD PlUS 914

STAnDArD PlUS 915 STAnDArD PlUS 916 STAnDArD PlUS 917 STAnDArD PlUS 918 STAnDArD PlUS 919

STAnDArD PlUS 920 STAnDArD PlUS 921 STAnDArD PlUS 922 STAnDArD PlUS 923 STAnDArD PlUS 924
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CerTIFICAre & ClASIFICAre STAnDArDe De reFerInȚĂ Standard Plus

ipul nisajului de pardoseală 1 1- N 4 Pardoseală unistrat omogen din nil. ip 

 erti cation N14 41 Y es

lassi cation 1 4- N ommercial: 34 
ndustrial: 43

erti care Ronneb   1 Ronneb   14 1

CArACTerISTICI TeHnICe STAnDArDe Standard Plus

PU R N 1332 - nex a

Grosime totală  2434 - N42 2  mm

Greutate totală m 23 - N43 33  g

PerForMAnȚe TeHnICe STAnDArDe Standard Plus

tabilitate dimensională  23 - N434  4  pentru placi 
 2  pentru suluri role

Reacția la foc  
tilizare în construcții navale

N 13 1-1 
N 23 -1 

N  11 2 -2 
M  F P  Part  and 2 

M  Res. 3

lasa s1 
  K m  

Pass 

 

Rezistența la abraziune  
Pierdere de volum N : Part 2 Grupa P  4  mm3

mprentarea remanentă  24343-1- N 433 prox. 4 mm3

estul de uzura la scaun cu roti  4 1 - N42 adecvat

escarcarea electrostatică N 1 1  2 

misii totale g 1 g m după 2  zile

ncălzire sub pardoseala adecvat - max. 2

Rezistența termică N 12 1 mK

Rezistența la iluminare  1 - 2  nivel 

Rezistența la substanțe c imice  2 - N 423 Rezistență bună

Rezistența la bacterii  4 : Part Nu favorizează dezvoltarea

Rezistența la alunecare N 113  
N 13 3

R     
 3

Rezistența îmbinării termosudate N 4 aloare medie  24  N  mm 
alori individuală  1  N  mm

ulori 3  pentru suluri role  
1  pentru plăci
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Capitolul 2

Knauf GIFAfloor FHB
Pardoseală supraînălțată  nedemontabilă
cu plăci incombustibile din sulfat de calciu

1 Knauf G F oor  green pg. 1

2 Knauf GIFAfloor FHB               pg. 13

3.1
3.2

specte legale    
nstrucțiuni depozitare  montaj 

exploatare

pg. 22
pg. 2
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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 Gifafl oor FHB (cu muchii nut şi feder)
Pardoseală supraînălțată, nedemontabilă, cu plăci incombustibile 
din sulfat de calciu 600x600 mm   1200x600 mm

Imagine 
articol

Cod articol
(vezi nota 
subsol)

Denumire articol Dimensiuni
Unit. 

minimă 
de livrare

Knauf

Buc./
Amb.

Greutate
brută

produs

Preţ
(fără TVA)
eUro/UM

312 **

Placă Knauf GIFAfl oor FHB

Placă din sulfat de calciu armată cu  bre celulozice 
pentru pardoseli supraînălţate nedemontabile 
Knauf GIFAfl oor FHB. 

morsată din fabrică atât pe fe e cât şi pe canturi. 
ensitate 1  g m  sub ac iunea sarcinilor 

concentrate  placa prezintă săge i nesemni  cative 
până la 2  mm .
uport orice tip de acoperiri decorative

Important: 
Pentru aceeaşi grosime de placă se ob ine 
o clasă de încărcare superioară fa ă de pardoseala 
demontabilă G F  oor  green  prin modi  carea 
sc emei statice.

lasă de reac ie la foc A1 incombustibil  densitate de 
sarcină termică zero!
Rezisten ă la foc certi  cată  până la reI60 
vezi  şe te nice Knauf

12 x x25 mm
clasa 2

palet

3  
buc palet

4 2
g m2

3
R   m2

3 ** x x25 mm
clasa 2

 
buc palet

3
R   m2

31 4 ** 12 x x28 mm
clasa 3

3  
buc palet

4
g m2

3
R   m2

** x x28 mm
clasa 3

 
buc palet

3 4
R   m2

3132 ** 12 x x32 mm
clasa 5

2  
buc palet

1 2
g m2

42
R   m2

31 ** x x32 mm
clasa 5

 
buc palet

42
R   m2

3 ** 12 x x38 mm
clasa 6

2  
buc palet

1 1
g m2

4
R   m2

3 ** x x38 mm
clasa 6

4  
buc palet

4
R   m2

lasele de încărcare indicate sunt pentru pardoseli supraînăl ate cu picioare metalice de sus inere dispuse la  mm între ele  fără traverse de consolidare. vezi pg. 23

2 **

Knauf GIFAfl oor leP 18 mm
load extension Panel

Placă din sulfat de calciu armată cu  bre celulozice. 
Pentru cerin e sporite de capacitate portantă se 
montează ca strat suplimentar peste pardoseala 
nedemontabilă Knauf G F  oor F . 

ensitate 1  g m3.
e montează prin lipire cu Knauf G F bond duo

cod articol 224 **  şi se  xează mecanic cu cuie
detalii în  şa te nică Knauf F1 .

 12 x x18 mm palet  
buc palet

2 33
g m2

33
R   m2

224 **

Knauf GIFAbond duo -
Adeziv special pentru plăcile leP

Pentru lipirea plăcilor Knauf G F  oor P 1 mm 
pe pardoseala supraînăl ată nedemontabilă
Knauf G F  oor F .

e aplică cu spatula cu din i 
spatula pentru aplicat adezivi .
onsum: aprox. 600 g/m2.

găleată 
1  g buc 1 buc 1

g buc
1
R   buc
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Cod articol
(vezi nota 
subsol)

Denumire articol Dimensiuni
Unit. 

minimă 
de livrare

Knauf

Buc./
Amb.

Greutate
brută

produs

Preţ
(fără TVA)
eUro/UM

Imagine 
articol

4 1 1

Knauf UnIVerSAlGrUnD - 
Amorsă de suprafaţă

Pe bază de dispersie stiren-acrilică  reglează absorbția 
suprafe ei pe care se aplică. 

tilizabil la pereți  șape și pardoseli.

plicabil atât la interior cât și la exterior  
pe straturi suport absorbante înainte de tencuire  de 
aplicarea placărilor ceramice  de gletuire  vopsire sau 
tapetare.

ipuri de straturi suport și suprafețe 
pe care se poate aplica :
- beton
- blocuri din beton celular  cărămidă  ceramică
- tencuieli pe bază de ipsos
- tencuieli pe bază de var-ciment
- pentru suprafața și canturile plăcilor din gips-carton, 
blocheților de gips, plăcilor din Gipsfaser - pentru 
pereți  placări  tavane  pentru șape uscate 

F R  
pentru pardoseli supraînâlțate G F  oor  Green și 
G F  oor F
- pentru suprafațele șapelor pe bază de ciment 
aplicare P  desprăfuirea suprafeței prin aspirare  și 

a celor pe bază de ipsos.

Gata preparat pentru utilizare  nu necesită diluare.
ncolor și inodor  nu conține solvenți și substanțe 
volatile.

uprafețele tratate rămân permeabile la vapori.

onsum: cca 100 ml/m2.

1  litri
în bidon de plastic

 
buc

 
buc palet

1 1 
g buc

ezi
catalog
general

224 **

Knauf GIFAbond Uno - 
Adeziv pentru lipirea canturilor nut/feder

onsum 146 ml/m2 (220 g/m2). 
e aplică cu pistol universal pentru aplicat 

c ituri  masticuri în folie P .

 ml 
în folie P buc 2  

buc cutie g buc.
1
R   buc

3 **

Garnitură Ø 100 picior metalic M12S 
Pentru toate tipurile de pardoseli tip F  
cu excep ia celor conductive. Fără ghidaje. 

re rol de atenuare vibra ii zgomot la impact.

 1

cutie 1  
buc cutie

1
g buc

2
R   buc

3 **

Garnitură Ø 90 picior metalic M20ST 
Pentru toate tipurile de pardoseli tip F  
cu excep ia celor conductive. Fără ghidaje. 

re rol de atenuare vibra ii zgomot la impact.

 21
R   buc

2 231**

Adeziv fi xare picior metalic eC1 

e aplică la intradosul bazei piciorului metalic.
onsum: 15 ml (18,6 g) / picior metalic

Fără emisie de  - compuși organici volatili.

 ml 
în folie P buc

1  
buc cutie

43
g buc R   buc

2 22 **
lichid blocare fi let picior metalic 

onsum: 2 ml (2,2 g) / picior metalic.
Necesar: cca 1  acon  2  picioare metalice.

 ml 
în bidon de plastic buc  

buc palet
4 

g buc
1
R   buc

4413 **

Disc izolator din cauciuc cu plută 
utoadeziv  mm grosime. 
e montează peste plăcu ele suport din plastic fără 

g idaje  isc de fric iune   exibil  elastic - memoria 
formei  cu rol suplimentar de blocare a momentelor 
de rotire şi de izolare fonică.

  mm cutie 4  
buc cutie

2  
g buc

42
R   buc

1241

Bandă de etanşare Knauf
utoadezivă.

Pentru contactul dintre pro  l şi stratul suport  asigură 
etanşeitate la praf şi izolează fonic  
lungime 3  m.

3  mm x 3  m buc 3  
buc cutie

14 
g buc 

ezi
catalog
general
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Imagine  
articol

Cod articol
(vezi nota 
subsol)

Denumire articol Dimensiuni
Unit. 

minimă 
de livrare

Knauf

Buc./
Amb.

Greutate
brută

produs

Preţ
(fără TVA)
eUro/UM

13 3 **

Kit distanțiere Universal Uno 
Pentru reglarea pozi iei ramei de vizitare 
G F frame niversal N  sau a pro lului  
de tranziție niversal N  la montajul  
în pardoseala supraînăl ată F181  
cu plăci GIFAfloor FHB28 sau FHB32. 

e comandă împreună cu ramă vizitare  
G F frame niversal N  cod 139306** sau  
cu pro l de tranzi ie niversal N  cod 139308**.

1 it  1 ramă vizitare 
niversal N

sau
1 it  1 pro l tranzi ie 

niversal N

cutie

it  2   
g buc

12
R   buc

**

Piesă îmbinare liniară
Pentru toate pro le de tranzi ie de la pardoseală 
supraînăl ată GIFAfloor FHB (F181 sau F182)  
la plăcile tip capac vizitare 34 R și 42 R.

1 buc

buc 2  
g buc 

1 1
R   buc

**

Piesă îmbinare 90º
Pentru toate pro lele de tranzi ie de la pardoseala 
supraînăl ată GIFAfloor FHB (F181 sau F182)  
la plăcile tip capac vizitare 34 R și 42 R.

buc  2   
g buc

2
R   buc

3 **

ramă vizitare GIFAframe  
F 2   34 R

in aluminiu. 
Pentru acces sub pardoseala supraînăl ată   
F181 cu plăci GIFAfloor FHB25.

e comandă împreună cu plăcile tip capac vizitare 
34 R cod 51872.

buc
  x  mm

cutie

1 1  
g cutie

1
R   buc

434 **

Profil tranzitie 
F 2   34 R

in aluminiu. 
Pentru crearea în câmpul pardoselii supraînălțate  
F181 cu plăci GIFAfloor FHB25 a zonelor de 
vizitare tip insulă  formate din plăci tip capac 
vizitare 34 R.   

e comandă împreună cu plăcile tip capac vizitare 
34 R cod 51872.

buc 
3 m

2 4   
g cutie

1
R   buc

13 3 **

ramă vizitare GIFAframe Universal Uno 
F 2 32 3   42 R

in aluminiu. 
Pentru acces sub pardoselile supraînăl ate F181 
plăci G F oor F 2 32 3 . 
e comandă împreună cu itul niversal N  

cod 139307**  şi cu capacul vizitare 42 R cod 
518875**.

buc
  x  mm

2   
g cutie

1 1
R   buc

13 3 **

Profil tranziţie Universal Uno  
F  2 32 3   42 R 

in aluminiu. 
Pentru crearea în câmpul pardoselii supra-înălțate 
F181 plăci G F oor F 2 32 3   
a zonelor de vizitare tip insulă  formate din plăci 
tip capac vizitare 42 R cod 518875**.

buc 
3 m

2 4   
g cutie

1
R   buc

13 1

ramă vizitare GIFAframe Universal DUo 
F 2 2 32 3 P1   42 R

in aluminiu. 
Pentru acces sub pardoselile supraînăl ate F182  
strat dublu plăci F  F 2 2 32 3   P1 . 

e comandă împreună cu capac vizitare  
42 R cod 518875**. 

buc
  x  mm

3 2   
g cutie R   buc

1422 4**

Profil tranziţie Universal DUo 
F 2 2 32 3 P1   42 R 

in aluminiu. 
Pentru crearea în câmpul pardoselii  supra-înălțate 
F182 dublu strat plăci G F Floor F 2 2 32 3  

 P1  a zonelor de vizitare tip insulă  formate 
din plăci tip capac vizitare 42 R cod 518875**.

buc 
3 m

2 4   
g cutie

 
R   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)
eUro/UM

Imagine 
articol

1 2**

Capac vizitare 
F  2   34 R  
Pentru pardoseală supraînălțată F181 cu plăci 
GIFAfl oor FHB 25. 

e comandă împreună cu rama vizitare 
G F frame  2 34  cod 30080**.

34 x  x  mm

buc

buc

1 2  
g buc

2
R   buc

1 **

Capac vizitare 
F  2 32 3   F 2 32 3

P1  42 R
Pentru pardoselile F1 1 cu plăci G F  oor 
F 2 32 3  și F1 2 dublu strat plăci 
G F  oor F 2 32 3   P1 . 

e comandă împreună cu rama vizitare 
G F frame niversal N  cod 139306** 
sau rama vizitare G F frame niversal  
cod 139517.

42 x  x  mm 23  
g buc

22
R   buc

43 **

Picior metalic M12S 

xclusiv pentru pardoselile te nice
GIFAfl oor FHB nedemontabile - până la
clasa de încărcare  inclusiv.

Reglaj prin în  letarea tubului  letat al
capului pe tija  etată a piciorului.

uc  bază  cap

iametru cap: Ø 100 mm.
iametru bază: Ø 60 mm.
iametru eavă bază: Ø 24 mm.

Grosime tablă eavă bază: 2 mm.

ATenȚIe!
Garnitura constituie articol separat
se comandă și livrează separat de picior.

 nom.  2  mm
 min 23 mm  max 33 mm

1
 buc cutie

.1 1
R   buc

43 1**  nom.  3  mm
 min 3  mm  max 4  mm .1 1

R   buc

43 2**  nom.   mm
 min 4  mm  max  mm .1 1 1 4

R   buc

43 3**  nom.   mm
 min 43 mm  max  mm .1 1

R   buc

43 **  nom.  1  mm 
min 3 mm  max  mm .1 1 1

R   buc

43 **  nom.   mm
 min  mm  max 1  mm .1 1

R   buc

43 **  nom.   mm 
min  mm  max 12  mm .212 1  

R   buc

43 **  nom.  12  mm
 min  mm  max 1  mm

1
 buc cutie

.231 2  
R   buc

43 4**  nom.  14  mm
 min 11  mm  max 1  mm .24 2 13

R   buc

43 **  nom.  1  mm
 min 12  mm  max 22  mm .2 2 2

R   buc

1 2 *

Picior metalic M16S BSK+TF 

niversal  pentru pardoseli te nice 
supraînăl ate GIFAfl oor DB demontabile - 
până la clasa de încărcare  inclusiv - 
şi GIFAfl oor FHB nedemontabile - până la
clasa de încărcare  inclusiv.

BSK: bază picior din şurub  fără piuli ă
TF: cap picior din eavă cu  let interior

uc  bază  cap

iametru cap: Ø 90 mm
Grosime tablă cap: 2 mm
Pătrat bază cu latura: 84 mm
Grosime tablă bază: 1,6 mm

eavă diametru: - exterior Ø 20 mm
                           - interior Ø 16 mm
Grosime eavă: 2 mm

ATenȚIe!
Garnitura constituie articol separat  
se comandă şi livrează separat de picior.

BSK19.TF13
 nom.  23 mm

min 1  mm  max 2  mm

buc

23  
g buc

3
R   buc

1*
BSK24+TF19
 nom.  31 mm

min 2  mm  max 3  mm

2 4
g buc

2 4
R   buc

1*
BSK34+TF35
 nom.  4 mm

min 3  mm  max 2 mm

2
g buc

3
R   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)
eUro/UM

4*

Picior metalic M16S BS+TS 

niversal  pentru pardoseli te nice 
supraînăl ate GIFAfl oor DB demontabile - 
până la clasa de încărcare  inclusiv - 
şi GIFAfl oor FHB nedemontabile
- până la clasa de încărcare  inclusiv.

BS: bază picior din şurub  cu piuli ă
TS: cap picior din eavă ne  letată  
       cu blocaj piuli ă

uc  bază  cap

iametru cap: Ø 90 mm
Grosime tablă cap: 2 mm
Pătrat bază cu latura: 84 mm
Grosime tablă bază: 1,6 mm

eavă diametru: - exterior Ø 20 mm
                           - interior Ø 16 mm
Grosime eavă: 2 mm

ATenȚIe!
Garnitura constituie articol separat  
se comandă și livrează separat de picior.

BS040+TS035
 nom.   mm

min 4  mm  max  mm

buc buc

 2  
g buc

1 3
R   buc

*
BS040+TS040
 nom.   mm 

min  mm  max  mm

 3 2 
g buc 

1 3
R   buc

*
BS060+TS050 
 nom.  3  mm

min  mm  max 1  mm

 321 
g buc

2 23
R   buc

3 *
BS060+TS060
 nom.  2  mm

min  mm  max 11  mm

 333 
g buc

2 2
R   buc

3 *
BS080+TS070

 nom.  1  mm
min  mm max 12  mm

 3  
g buc

2
R   buc

3 *
BS080+TS085

 nom.  122  mm
min 1 2 mm  max 143 mm

 4 1 
g buc 

2
R   buc

4 *
BS100+TS100
 nom.  13  mm

min 11  mm  max 1 3 mm

 44  
g buc

3 2
R   buc

41*
BS100+TS115
 nom.  1  mm

min 132 mm  max 1  mm

 4 2 
g buc 

3 12 
R   buc

42*
BS100+TS130
 nom.  1  mm

min 14  mm  max 2 3 mm

 4  
g buc

3 1
R   buc

44*
BS100.+TS145
 nom.  1  mm

min 1 2 mm  max 21  mm

 4  
g buc 

3 2
R   buc

4 *
BS100+TS160
 nom.  2  mm 

min 1  mm  max 233 mm

 4 1 
g buc

3 44
R   buc

1*
BS100.+TS175
 nom.  22  mm

min 1 2 mm  max 24  mm

 3 
g buc

3 4
R   buc

3*
BS100+TS200
 nom.  24  mm

min 21  mm  max 2 3 mm

 24 
g buc

3
R   buc

1*
BS100+TS225
 nom.  2  mm

min 242 mm  2  mm

 4  
g buc

3 3
R   buc

*
Picior metalic M16S BT+TT 

niversal  pentru pardoseli te nice 
supraînăl ate GIFAfl oor DB demontabile - 
până la clasa de încărcare  inclusiv - 
şi GIFAfl oor FHB nedemontabile - 
până la clasa de încărcare  inclusiv.

BT: bază picior din eavă ne  letată  
      cu blocaj piuli ă
TT: cap picior din şurub cu piuli ă

uc  bază  cap

iametru cap: Ø 90 mm
Grosime tablă cap: 2 mm
Pătrat bază cu latura: 84 mm
Grosime tablă bază: 1,6 mm

eavă diametru: - exterior Ø 20 mm
                          - interior Ø 16 mm
Grosime eavă: 2 mm

N
Garnitura constituie articol separat  
se comandă și livrează separat de picior.

BT250+TT120
 nom.  3 2  mm

min 2  mm  max 33  mm

 
g buc

4 33
R   buc

*
BT300+TT120

 nom.  3 2  mm
min 32  mm  max 3  mm

44 
g buc

4 2
R   buc

1*
BT350+TT120

 nom.  4 2  mm
min 3  mm  43  mm

 
g buc

4 4
R   buc

2*
BT400+TT120

 nom.  4 2  mm
min 42  mm  max 4  mm

33 
g buc

22
R   buc

3*
BT450+TT120

 nom.  2  mm
min 4  mm  max 3  mm

 
g buc

 
R   buc

4*
BT540+TT150
 nom.    mm

min  mm  max  mm

22 
g buc R   buc
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Cod articol
(vezi nota 
subsol)

Denumire articol Dimensiuni
Unit. 

minimă 
de livrare

Knauf

Buc./
Amb.

Greutate
brută

produs

Preţ
(fără TVA)
eUro/UM

Imagine 
articol

322 *

Traversă TlB
Pentru toate tipurile de pardoseli supraînăl ate 
GIFAfl oor DB green demontabile 
conductive având rol de descărcare a sarcinii 
electrostatice de pe suprafa a pardoselii. 
Fără rol de rigidizare a structurii și 
de creștere a capacității portante a acesteia.

Atenţie! Garnitura constituie articol separat 
13 *  se comandă şi livează separat 

de traversă.

2  x 1  x 41 mm
grosime tablă  mm

buc buc

2
g buc R   buc

12 *

Traversă TSB, de consolidare 
in oțel galvanizat  sec iune tip  pentru picioare 

metalice M1 . Pentru toate tipurile de pardoseli 
supraînăl ate GIFAfl oor DB green demontabile  
 ind necesară pentru rigidizarea structurilor realizate 
cu picioare metalice   mm şi pentru creșterea 
capacității portante a pardoselilor supraînălțate  
totodată având și rol de descărcare a sarcinilor 
electrostatice de pe suprafa a pardoselii.

Atenţie! Garnitura constituie articol separat 
13 *  se comandă şi livează separat 

de traversă.

2  x 3  x 41 mm
grosime tablă  mm

3 3
g buc

1
R   buc

4 24 *

Traversă TUB, de consolidare
in oțel galvanizat  sec iune dreptung iulară  pentru 

picioare M1 . Pentru toate tipurile de pardoseli 
supraînăl ate GIFAfl oor DB green demontabile  
 ind necesară pentru rigidizarea structurilor realizate 
cu picioare metalice   mm şi pentru creșterea 
semni  cativă a capacității portante a pardoselilor 
supraînălțate  totodata având și rol de descărcare
a sarcinilor electrostatice de pe suprafa a pardoselii.

Atenţie! e livrează împreună cu garnitura.

x2 x 41 mm
grosime tablă 1 mm g buc

41
R   buc

13 *

Garnitura G6 
pentru traverse TlB/ TSB/ TUB
 
Pentru toate tipurile de traverse 
 322 *  12 *  433 *  433 * și 3 4 *

ce intră în componența pardoselilor 
supraînălţate GIFAfl oor DB green 
demontabile și GIFAfl oor FHB nedemontabile.

re rol de atenuare vibra ii zgomot la impact.

2  x  x 2  mm 
N

2
g buc

33
R   buc

4412*

Picior metalic M20 ST 2.0 

niversal  pentru pardoseli te nice
supraînăl ate GIFAfl oor DB demontabile -
până la clasa de încărcare  inclusiv - 
şi GIFAfl oor FHB nedemontabile - până la
clasa de încărcare  inclusiv.

uc  bază  cap

iametru cap: Ø 90 mm
iametru bază: Ø 98 mm
iametru eavă bază: Ø 24 mm

Grosime tablă eavă bază: 2 mm

ATenȚIe!
Garnitura constituie articol separat
se comandă și livrează separat de picior.

 nom.  212  mm
min 1  mm  max 24  mm

2
g buc

3
R   buc

4413*  nom.  2 2  mm
min 23  mm  max 2  mm

32
g buc

4
R   buc

4414*  nom.  312 mm
min 2  mm  max 34  mm

2
g buc R   buc

441 *  nom.  3 2  mm
min 33  mm  max 3 mm

32
g buc

3
R   buc

441 *  nom.  412  mm
min 3  mm  max 44  mm

2
g buc

23
R   buc

441 *  nom.  4 2  mm
min 43  mm  max 4  mm

32
g buc

4
R   buc

441 *  nom.  12  mm
min 4  mm  max 4  mm

2
g buc

1
R   buc

441 *  nom.  2  mm
min 3  mm  max  mm

1 32
g buc

1
R   buc
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Imagine 
articol

Cod articol
(vezi nota 
subsol)

Denumire articol Dimensiuni
Unit. 

minimă 
de livrare

Knauf

Buc./
Amb.

Greutate
brută

produs

Preţ
(fără TVA)
eUro/UM

24*

Picior metalic M20 ST 3.0

niversal  pentru pardoseli te nice
supraînăl ate GIFAfl oor DB demontabile -
până la clasa de încărcare  inclusiv - 
şi GIFAfl oor FHB nedemontabile - până la
clasa de încărcare  inclusiv.

uc  bază  cap

iametru cap: Ø 90 mm
iametru bază: Ø 98 mm
iametru eavă bază: Ø 24 mm

Grosime tablă eavă bază: 3 mm

ATenȚIe!
Garnitura constituie articol separat
se comandă și livrează separat de picior.

 nom.  12  mm
min  mm  max 4  mm

buc buc

1 4
g buc R   buc

2 *  nom.  2  mm
min 3  mm  max mm

1 4
g buc R   buc

2 *  nom.   12  mm
min  mm  max 4  mm

1 3
g buc

1
R   buc

3 *  nom.   2  mm
min 3  mm  max  mm

1 1
g buc

1
R   buc

32*  nom.   12  mm
min  mm  max 4  mm

1 1
g buc

11 1
R   buc

33*  nom.   2  mm
min 3  mm  max  mm

1
g buc

11 2
R   buc

34*  nom.  12  mm
min  mm  max 4  mm

1 1
g buc

11
R   buc

3 *  nom.  2  mm
min 3  mm  max  mm

2
g buc

12 2
R   buc

3 *  nom.  1 3 mm
min 1 3  mm  max 1  mm

2 22
g buc

13
R   buc

3 *  nom.  11 3 mm
min 113  mm  max 11  mm

2 3
g buc

13 3
R   buc

433 *

Traversă consolidare light 
in oțel galvanizat  sec iune tip  pentru 

picioare metalice M20 ST. Pentru toate tipurile 
de pardoseli supraînăl ate GIFAfl oor DB green 
demontabile şi GIFAfl oor FHB nedemonta-
bile,  ind necesară pentru rigidizarea structurii 
realizate cu picioare metalice   mm  
totodată având și rol de descărcare a sarcinii 
electrostatice.

Atenţie! Garnitura constituie articol separat 13 *  
se comandă şi livează separat de traversă.

24 x 2  x 537 mm
grosime tablă 0,8 mm

3
g buc

1 1
R   buc

433 *

Traversă consolidare heavy 
in oțel galvanizat  pentru picioare M20 ST. 

Pentru toate tipurile de pardoseli supraînăl ate 
GIFAfl oor DB green demontabile 
şi GIFAfl oor FHB  nedemontabile, 
 ind necesară pentru consolidarea structurii  
putând prelua încărcări mari de până la  N. 
Poate înlocui picioarele metalice perimetrale 
suplimentare montate la pas de 3  mm.

Atenţie! Garnitura constituie articol separat 13 *  
se comandă şi livează separat de traversă.

3  x 3  x 537 mm
grosime tablă 1,5 mm g buc

12
R   buc

3 4 *

Traversă consolidare bridge 
in oțel galvanizat  pentru picioare M20 ST. 

Pentru toate tipurile de pardoseli supraînăl ate 
GIFAfl oor DB green demontabile 
şi GIFAfl oor FHB  nedemontabile, 
 ind necesară pentru consolidarea structurii  
putând prelua încărcări mari de până la 3 N.
Poate înlocui picioarele metalice perimetrale 
suplimentare montate la pas de 3  mm.

Atenţie! e livrează împreună cu garnitura.

3  x  x 1137 mm
grosime tablă 2 mm

2
g buc R   buc

     noTĂ

Bandă perimetrală din vată minerală bazaltică
lasă de reac ie la foc 1  incombustibila  punct de topire mai mare sau egal cu 1 grade elsius

e montează la intersec ia dintre pardoseala supraînăl ată din plăci  sau F  şi perete  asigură rost de dilata ie  etanşeitate  
împiedică propagarea incendiului  izolează fonic  se  xează de perete prin presare sau lipire.
Produsul face parte din portofoliul Knauf nsulation şi se comercializează prin re eaua de parteneri ai acesteia.
CoD KnAUF InSUlATIon 429813
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Capitolul 3

Aspecte legale şi recomandări 
pentru utilizarea pardoselilor 
supraînălţate cu gol tehnic
 abel de concordan ă între clasele de 

combustibilitate şi clasele de reac ie la foc
 specte legale
 Recomandări privind alegerea pardoselilor 

te nice supraînăl ate în funcție de sarcinile 
care pot  preluate de către acestea
 nstrucțiuni de montaj și depozitare

1 Knauf G F oor  green pg. 1

2 Knauf G F oor F                pg. 13

3.1
3.2

Aspecte legale    
Instrucțiuni depozitare / montaj /
exploatare

pg. 22
pg. 2
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Tabel de concordanţă între clasele de combustibilitate  
şi clasele de reacţie la foc  
(conform ordinului comun 1822/2004 al MDrAP respectiv nr. 394/2004 emis de MAI)

Clasa de combustibilitate  
conform STAS 11357

 1

1 2a

2 2b

3 2c

4 2d

obs.:
1  - 1....F - clase de performan ă pentru reac ie la foc.
2  - s1  s2  s3 - clasi cări suplimentare pentru misia de Fum M K   F
3  - d  d1  d2 - clasi cări suplimentare pentru Picături sau Particule prinse R P   PP
4  - P11 1  - Normativ de siguran ă la foc a construc iilor

 - R  N 13 1 - lasi carea produselor pentru construc ii în func ie de comportarea la foc - Partea : lasi carea în func ie de rezultatele 
        încercărilor de reac ie la foc

Clasa de reacţie la foc conform 
(Sr) en 13501-1

Descrierea claselor de reacţie  
la foc 

1  -
Clasa F
Produse pentru care nu se determină performan e şi 
care nu pot  clasi cate în clasele 1  2     .

Clasa e
Produse capabile să reziste  pentru o scurtă perioadă  
la ac iunea unei ăcări mici  fără propagarea 
semni cativă a ăcării.

Clasa D
Produse care satisfac criteriile pentru clasa  şi sunt 
capabile să reziste o perioadă lungă la ac iunea unei 
acări mici  fără propagarea semni cativă a ăcării.  
n plus  sunt capabile să suporte ac iunea termică  
a unui singur produs aprins  cu o degajare limitată  
de căldură şi după o perioadă su cientă de timp.

Clasa C
Produse identice cu clasa  dar care satisfac cerin e 
mai stricte.

Clasa B
Produse identice cu clasa  dar care satisfac cerin e 
mai stricte.

Clasa A2
Produse care satisfac aceleaşi criterii ca şi clasa  
pentru încercarea N 13 23. n plus  într-un incendiu 
generalizat  aceste produse nu contribuie semni cativ  
la sarcina termică şi la dezvoltarea incendiului.

Clasa A1
Produse care nu contribuie la foc în nici o fază  
a incidentului  inclusiv în faza incendiului generalizat. 

in această cauză  se consideră că sunt capabile 
să satisfacă automat toate cerin ele tuturor claselor 
inferioare.

Clasificări suplimentare pentru emisia de fum
s3 Nu se cer limite pentru emisia de fum
s2 misia totală de fum ca şi debitul de creştere  
     a emisei de fum sunt limitate
s1 unt satisfăcute criterii mai stricte decât pentru s2

Clasificări suplimentare  
pentru picături/particule aprinse
d2 Nici o limită
d1 Nu se produce nici o picătură particulă aprinsă  
     care persistă pe o durată dată
d0 Nu se produce nici o picătură particulă aprinsă

2 s1  d

2

s1  d1
s2 d
s2 d1
s3  d
s3  d1
s1  d
s1  d1
s2  d
s2  d1
s3  d
s3  d1

C

s1  d
s1  d1
s2  d
s2  d1
s3  d
s3  d1
s1  d
s1  d1
s2  d
s2  d1
s3  d
s3  d1

2
s1  d2
s2  d2
s3  d2
s1  d2
s2  d2
s3  d2

C
s1  d2
s2  d2
s3  d2
s1  d2
s2  d2
s3  d2

E d2
F  -
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Aspecte legale şi recomandări  
pentru utilizarea pardoselilor supraînălţate cu gol tehnic

Pardoseala tehnică supraînălțată întâlnită și sub denumirile de podea otantă cu gol te nic  platformă supraînălțată cu liber  
acces  podea supraînălțată sau podea modulară  realizată din panouri prefabricate sprijinite pe substructura din picioare metalice 
și sau traverse metalice și alte componente după caz ex: contravântuiri  este un sistem constructiv dezvoltat pentru a oferi o 
structură de podea portantă care trebuie să ofere posibilitatea accesului total la utilitățile te nice instalații electrice  etc.  montate 
sub acestea.

ceste tipuri de pardoseli sunt utilizate cu predilecție în clădiri de birouri  oteluri  centre comerciale  clădiri industriale  dar și 
în alte spații cum ar : camere de servere  centre de comandă  spații destinate activităților sportive  muzee  săli de spectacole   
am teatre  centre expoziționale  săli de congrese  săli de întruniri etc. și pot avea în mod uzual înălțimi nite înălțime nită fără stratul 
de nisaj  înălțimea pardoselii te nice  între  cm și 1 2  m în anumite situații speciale înălțimea de 1 2  m poate  depășită .

a sistem constructiv utilizat pe scară largă  în special în clădirile de birouri  pardoselile te nice supraînălțate intră implicit sub incidența 
legislației naționale în vigoare privind siguranța la foc a construcțiilor  respectiv a normativ de Siguranță la foc a Construcțiilor 
indicativ P118-99 și a Cod național de Securitate la Incendiu a Construcțiilor / mai 2012 aprobate de Ministerul lucrărilor 
Publice și Amenajării Teritoriului actual numit Ministerul Dezvoltării regionale și Administrației Publice  și a Ministerului 
Administrației și Internelor (MAI).

onform Cod național de Securitate la Incendiu a Construcțiilor / 2012, art. 58, de niția pardoselii te nice este:
Pardoseală supraînălţată – pardoseală independentă, montată distanţat faţă de planşeu.

tât în normativ de Siguranță la foc a Construcțiilor indicativ P118-99 cât și în Cod național de Securitate la Incendiu / 2012  
sunt de nite clădirile înalte și foarte înalte ca entități cu regim special în ceea ce privește măsurile care trebuiesc luate încă din faza 
de proiectare pentru siguranța la foc. stfel aceste clădiri sunt de nite după cum urmează:

Clădire înaltă: construcție civilă publică  supraterană  la care pardoseala ultimului nivel folosibil este situată la peste 2  m față  
de terenul carosabilul adiacent  accesibil autove iculelor de intervenție a pompierilor pe cel puțin două laturi ale clădirii.
Clădire foarte înaltă: construcție civilă publică  la care pardoseala ultimului nivel folosit este situată la înălțimea de 4  m sau mai 
mult  față de terenul carosabil adiacent  accesibil autove iculelor de intervenție a pompierilor pe cel putin două laturi ale clădirii. 

n aceste clădiri este esențială limitarea potențialului caloric total al spațiilor utile (încăperilor) raportat la aria pardoselii 
acestora luată în considerare  potențial caloric numit Densitate de sarcină termică conform normativ de Siguranță la foc  
a Construcțiilor indicativ P118-99 și măsurat în MJ/m2. 

Densitatea sarcinii termice în clădirile înalte și foarte înalte rezultată din materialele și elementele de construcție sistemele  
de construcție  utilizate:

onform normativ P118-99 art. 4.1.3: n clădirile înalte și foarte înalte  densitatea sarcinii termice rezultată din materialele și 
elementele de construcție utilizate cu excepția pardoselilor lipite  nu va  mai mare de 275 MJ/m2. ensitatea sarcinii termice 
totale  rezultată din materiale și elemente de construcție  nisaje  mobilier și alte materiale adăpostite  se recomandă să nu 
depășească 840 MJ/m2.

intagma pardoseli lipite  folosită în normativ de Siguranță la foc a Construcțiilor indicativ P118-99  se referă în mod  
evident la straturile de nisaj decorativ care se montează peste șape  pardoseli supraînălțate  pardoseli tip estradă etc.: moc ete  
covor P  linoleum  parc et  plăci ceramice  piatră naturală.

Art. 4.1.3 stabilește două niveluri esențiale din punct de vedere al calculării Densității de sarcină termică:
 Nivelul de 2  M m2  limită rezultată din elementele constructive xe ale clădirii pardoseli supraînălțate  instalații  uși  
ferestre  compartimentări etc. . epășirea acestui nivel limită nu este admisă în cazul clădirilor înalte și foarte înalte.

 Nivelul de 4  M m2  limită rezultată din elemente mobile nisaje ale clădirii alte materiale  elemente de construcție  
la care adaugă nisajele  mobilierul și alte materiale adăpostite în spațiul respectiv . 

epășirea acestui nivel limită este admisă doar cu adoptarea de măsuri compensatorii suplimentare - pereți rezistenți   
la foc și instalații automate de stingere a incendiilor supradimensionate corespunzător.

Referitor la cele a rmate mai sus  Inspectoratul General pentru Situații de Urgență face următoarele precizări către terți solicitanți  
clasi cate ca nesecrete:

Conform adresei de răspuns nr. 77257/06.08.2014 
a calculul densității de sarcină termică trebuie luate în considerare și materialele care intră în componența pardoselilor 

supraînălțate. n cazul clădirilor înalte și foarte înalte această cerință are un impact major asupra materialelor care trebuie alese 
pentru realizarea acestor pardoseli  având în vedere prevederile art. 4.1.3 din normativ de Siguranță la foc a Construcțiilor 
indicativ P118-99.

Conform adresei de răspuns nr. 77712 /08.09.2014
Pardoseala te nică realizată din materiale incombustibile A1(C0) sau A2s1d0(C0) nu in uențează sarcina termică din construcțiile 
înalte și foarte înalte. Pardoselile supraînălțate  altele decât cele menționate mai sus  se iau în considerare la calculul densității 
termice a materialelor și elementelor de construcții utilizate în clădirile înalte și foarte înalte  iar valoarea acesteia nu trebuie să 
depășească 275 MJ/m2  potrivit prevederilor art. 4.1.3 din normativ de Siguranță la foc a Construcțiilor indicativ P118-99.
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În concluzie, pardoselile tehnice supraînălțate realizate din plăci prefabricate din sulfat de calciu armate dispers  
(în masă) cu fibre celulozice reprezintă soluția ideală a fi utilizată în clădirile înalte și foarte înalte. Acestea se încadrează 
în clasa de reacție la foc A1 sau, după caz, A2s1d0, având densitatea de sarcină termică zero.

Pentru pardoselile realizate din alte materiale  este necesar ca încă din faza de întocmire a scenariului de securitate la incendiu să 
se calculeze densitatea de sarcină termică pentru a putea stabili dacă sunt eligibile spre a  utilizate în clădirile înalte și foarte înalte.

n ceea ce privește clasa de reacție la foc a pardoselilor supraînălțate  aceasta va  în mod obligatoriu precizată conform  
Tabel nr. 2 din regulament privind clasificarea și încadrarea produselor pentru construcții pe baza performanțelor la foc 
aprobat cu ordinul comun al Ministrului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului și al Ministrului Administrației și 
Internelor nr. 1822/394/2004 și anume: 

1  2      si F cu clasi cările suplimentare pentru emisia de fum s1 s2 s3   
și pentru picături sau particule aprinse d  d1  d2 .

uplimentar  pentru nisajul de pe partea circulabilă a oricărui tip de pardoseală se poate determina și clasa de performanță  
privind reacția la foc a acestuia  conform tabelul 3 din ordinul comun al Ministrului Transporturilor, Construcțiilor și TurismuluI 
oMAI 1822 / 2004 al Ministrului Administrației și al Ministrului Administrației și Internelor nr. 394 / 2004, cu modificările și 
completările ulterioare, și anume: 

1 F  2 F  F  F  F  F  si F F  cu clasi cările suplimentare pentru emisia de fum s1 s2 .

Referitor la cele a rmate mai sus  nspectoratul General pentru ituații de rgență face următoarele precizări către terți solicitanți 
clasi cate ca nesecrete:

Conform adresei de răspuns nr. 76722/11.04.2014:
lasa de performanță privind reacția la foc a pardoselilor te nice se face conform Tabelului 2 din regulamentul privind 

clasificarea și încadrarea produselor pentru construcții pe baza performanțelor la foc aprobat cu ordinul comun al 
Ministrului Transporturilor, construcțiilor și turismului și al Ministrului Administrației și Internelor nr. 1822/394/2004  
vezi Tabel 2 preluat din acest ordin  la pagina 1  în acest catalog .

recomandări privind alegerea pardoselilor tehnice supraînălţate
în funcție de sarcinile care pot fi preluate de acestea 

Dimensionarea pardoselilor tehnice se face ținând cont de încărcările concentrate.

onform R N 13213 şi R N 12 2  singurul criteriu de clasi care al pardoselilor supraînălțate cu gol te nic  este sarcina de 
rupere sau încărcarea concentrată de rupere denumită brea ing point load  sau ultimate load   încărcarea aplicată cu poanson 
având amprenta de 2  x 2  mm la care placa de pardoseală cedează .

n funcție de valoarea încărcării sarcinii  concentrate la care apare ruperea panoului  se de nesc următoarele clase de încărcare 
pentru pardoselile te nice conform Tabel 1 din N 13213: 

Clasă
de încărcare

Încărcarea concentrată  
de rupere (ultimate load)

kn

1 ≥ 4

2 ≥ 6

3 ≥ 8

4 ≥ 9

5 ≥ 10

6 ≥ 12

Sarcina nominală de lucru (capacitatea portantă) se obține prin raportul dintre sarcina de rupere și factorul de siguranță 
= 2  (safety factor).

arcina nominală de lucru este parametrul care trebuie indicat de proiectanți în caietele de sarcini pentru pardoselile te nice.

nota R N 13213 : 
arcina distribuită g m2 sau N m2  nu va  luată in calcul ca sarcină nominală de lucru pentru pardoselile supraînălțate.
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Tabel 2 din îndrumarului de utilizare al en 13213 şi en 12825  
cu recomandări privind utilizarea pardoselilor supraînălțate  
funcție de sarcinile concentrate și de clasele de încărcare

nr. Utilizare exemple de utilizări

Clasa de încărcare 
conform  
en 12825  

și en 13213

Capacitate portantă
(sarcină concentrată 

pe amprentă  
de 25x25 mm) 

1 ocuințe  
pații de locuit

amere și coridoare în clădiri de locuințe   
camere de otel 1 2 N

2

irouri  spații de lucru  coridoare

oridoare în clădiri de birouri  spații de birouri  
cabinete medicale  camere de așteptare  camere 
de recreere inclusiv coridoare  camere cu paturi 

în spitale 

2 3 N

3 oridoare în spitale  azile de bătrâni  internate 
ș.a.m.d.  bucătării și zone de tratament  N

4 pații precum cele de la punctele 1 - 3   
dar cu aparatură grea  3 e analizat  

pentru ecare caz în parte

5 amere te nice entre de calcul  camere cu distribuitoare 
electrice și camere cu tablouri de comandă  2 e analizat  

pentru ecare caz în parte

6 uprafețe pentru întâlniri adunări 
de persoane

pații cu mese  
de ex. clase de școli  cafenele  restaurante   

săli de mese  săli de lectură
2 3 N

7

ăli și sau suprafețe  
pentru întâlniri adunări  

și spa ii cu aglomerări mari  
de persoane

pații cu mese  
de ex. clase de școli  cafenele  restaurante  săli 
de mese  săli de lectură  zone de primiri recepții

3 4 N

8

pații cu scaune xe 
de ex. în teatre sau cinematrografe   

săli de congres  auditorii  săli de întâlniri   
săli de așteptare

 N

9

pații de circulație liberă  
de ex. suprafețe din muzee  suprafețe de expoziții 

ș.a.m.d. și intrări recepții ale clădirilor publice  
și ale otelurilor

 N

10

pații pentru sport și joacă  
de ex. săli de dans  săli de sport   

săli de gimnastică  săli de culturism  
sporturi cu greutăți  tribune

 3 e analizat  
pentru ecare caz în parte

11
pații pentru adunări mari de persoane  

de ex. săli de concerte  terase și intrări recepții  
cum ar  tribune cu scaune xe

 3 e analizat  
pentru ecare caz în parte

12

one comerciale

pații comerciale cu suprafața  
de până la  m2 în clădiri de locuințe   

birouri sau clădiri similare
3 4 N

13 pații comerciale  N

14 pații comerciale de retail   
depozite  e analizat  

pentru ecare caz în parte

15

pații precum cele de la punctele 12-14  
dar cu sarcini concentrate crescute  

de ex. ca urmare a unor rafturi  
de depozitare înalte

6 e analizat  
pentru ecare caz în parte

16
Fabrici  ateliere și  

spații de depozitare

pații din fabrici  
și ateliere cu exploatare ușoară  3 e analizat  

pentru ecare caz în parte

17 patii de depozitare   
inclusiv biblioteci 6 e analizat  

pentru ecare caz în parte

18 plicații speciale pații cu utilizare 
de aparatură de transport  e analizat  

pentru ecare caz în parte
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InSTrUCŢIUnI De DePoZITAre, MonTAJ ŞI eXPloATAre

Condiţii de depozitare

Condiţii de montaj

 

Condiţii de exploatare

ondi ii de depozitare a măr i: pale ii cu plăci de pardoseală supraînăl ată 
se vor depozita în spa ii înc ise neexpuse la intemperii ploaie  ninsoare  
sau umezeală in ltra ii şi sau scurgeri de apă  umiditate rezultată din 

desfăşurarea unor procedee umede cu aport mare de apă  ex. turnări  
de şape  fără a  îndepărtat ambalajul. Pale ii se pot suprapune pe înăl ime
pe maxim 4 nivele.

Pale ii vor  lăsa i să se aclimatizeze minim -  zile înainte de încep-
erea montajului propriu-zis  pentru ca plăcile de pardoseală supraînăl ată 
să se stabilizeze la parametrii de temperatură şi umiditate relativă  
men iona i mai jos  în spa iul în care va  montată pardoseala  
supraînăl ată respectivă. ceşti parametri trebuie să se încadreze  
în următoarele intervale: temperatură min.1  - max. 3  umiditate 
relativă a aerului: min. 4  - max. .

ucrările de montaj al plăcilor de pardoseală supraînăl ată vor începe  
numai după ce spa iile în care această pardoseală va  montată şi pusă  
în exploatare  au fost în prealabil înc ise şi izolate de mediul exterior.  
n timpul montajului şi exploatării parametrii de temperatură şi umi- 
ditate ai spa iilor în care se montează plăcile de pardoseală trebuie  
să se încadreze în următoarele intervale de referin ă: temperatură  
min. 1  - max. 3  umiditate relativă a aerului: min. 4  - max. .

uprafa a suport trebuie să e portantă să poată prelua încărcări  
con inând greutatea pardoselii supraînăl ate plus greutatea ec ipamen-
telor şi obiectelor de mobilier ce se vor amplasa ulterior pe pardoseala  
supraînăl ată  fermă  stabilă  curată  uscată  plană  fără crăpături sau  
goluri  fără pete de grăsimi  uleiuri  etc.

Picioarele piedestalele  care alcătuiesc structura de sus inere a pardo- 
selilor supraînăl ate demontabile vor  de M N M tip M1  diametrul tijei  
letate 1  mm . ste interzisă utilizarea picioarelor tip M12 sau M14  

pentru alcătuirea structurii de sus inere a padoselilor supraînăl ate  
demontabile  întrucât capacitatea portantă a acestui tip de pardoseli a fost 
determinată prin testarea pe picioare tip M1 .

Picioarele cu înăl imea mai mare de  cm inclusiv  cm  necesită  
amplasarea unor traverse între ele pe ambele direc ii  pentru preluarea  
sarcinilor dinamice orizontale care pot apărea pe timpul exploatării pardoselii.

Picioarele a căror înăl ime depăşeşte  cm inclusiv cele cu înăl imea  
de  cm  vor  prevăzute cu traverse între ele pe ambele direc ii  şi  

suplimentar vor  prevăzute cu contravântuiri diagonale între capul  
piciorului şi baza piciorului vecin . Pe perimetrul pardoselii se vor 
monta picioare la pas de 3  cm sau se vor prevedea traverse între  
picioarele perimetrale dispuse la pas de  cm.

rice opera ii de montaj de instala ii electrice  curen i slabi  apă etc  
sub pardoseala supraînăl ată se for naliza anterior începerii montajului  
pardoselii supraînăl ate. rice instala ie amplasată sub pardoseala supra- 
înăl ată se va depărta cu minim 2  cm de fa ă de pere ii învecina i  
astfel încât să poată  montată structura portantă re eaua de picioare   
a pardoselii supraînăl ate. pera iile de tencuire / gletuire ale pere ilor 
învecina i cu pardoseala supraînăl ată trebuie sa e înc eiate cu minim  
60 de zile înainte de montajul pardoselii supraînăl ate iar lucrările de 
vopsitorie ale acestora sa e înc eiate cu minim 30 de zile înainte  
de montajul pardoselii supraînăl ate.

Pe întreg perimetrul pardoselii supraînăl ate  în zonele de vecinătate 
ale acesteia cu elementele de construc ie adiacente pere i de com-
partimentare  şape  etc  se vor prevedea obligatoriu rosturi de dilata ie 
de 1 cm lă ime. ceste rosturi prede nite la montaj se vor etanşa cu  
benzi de margine din vată minerală având clasa de reac ie la foc 1  
punctul de topire  1  şi factor de rezisten ă la difuzia vapor-
ilor   1  sau cu un produs din acelaşi tip de material şi având aceleaşi  
caracteristici.

n cazul în care  în anumite zone pardoseala supraînăl ată se va învecina 
cu şape realizate prin procedee umede a căror punere în operă se va face 
din motive obiective  numai după montajul pardoselii supraînăl ate  se va 

realiza mai întâi o cât mai bună protec ie a marginilor plăcilor de pardoseală 
supraînăl ată care accidental ar putea  expuse la umiditate cu folie de 
polietilenă şi benzi de polistiren extrudat . ste interzis contactul direct  
între plăcile de pardoseală supraînăl ată şi şapele proaspăt turnate.

ste interzis accesul pe pardoseala supraînăl ată timp de 24  de la naliza-
rea montajului.

n perioada de exploatare a pardoselilor supraînăl ate perioada de exploa-
tare  perioadă care începe imediat după montajul pardoselii din momentul 
în care acesta devine circulabilă şi este încărcată cu sarcini  se vor respecta 
aceleaşi condi ii de temperatură şi umiditate recomandate pentru monta-
jul acestora  respectiv: spa iile în care sunt montate plăcile de pardoseală 
trebuie să se încadreze în următoarele intervale de referin ă de temperatura 
şi umiditate: temperatură min. 1  - max. 3  umiditate relativă a aerului: 
min. 4  - max. .

Pe perioada de exploatare se va urmări ca pe pardoseala supraînăl ată 
să se amplaseze obiecte de mobilier care îşi descarcă sarcină concen-

trat prin intermediul unor picioare supor i  având aria sec iunii de minim  
2  x 2  mm. arcinile concentrate dispuse pe pardoseală descărcate  
prin intermediul picioarelor supor ilor care sus in greutatea mobilierului  
amplasat pe suprafa a circulabilă a pardoselii  să nu depăşescă limita  
impusă de clasa de încărcare în care se încadrează pardoseala supra- 
înăl ată  respectiv lasa 1 maxim 2 N  pe o amprentă de 2  x 2  mm   
o placă de pardoseală conform standard R N 12 2 :2 2 . 

n caz de interven ii sub pardoseală pe parcursul exploatării acesteia   
demontarea panourilor se va face cu ustensile speciale  ventuze. Pentru  
xarea ventuzelor pe plăcile de pardoseală supraînăl ată  suprafa a plăcilor 
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Condiţii de exploatare

se va umezi super cial  atât cât să permită xarea fermă a ventuzelor.  
Nu este permisă demontarea plăcilor de pardoseală cu ajutorul surubel-
ni elor sau a altor scule introduse în rosturile dintre plăci pentru a evita  
deterioarea canturilor plăcilor. Nu se vor demonta mai mult de trei plăci  
pe un rând Fig. 1 .

Panourile demontate se vor depozita două câte două cu suprafe ele  
circulabile în contact  iar perec ile de panouri astfel pozi ionate se pot su-
prapune. ât timp pardoseala este demontată  se va evita mutarea sau  
transportul obiectelor grele pe partea de pardoseală rămasă nedemontată.

ntr-o suprafa ă de pardoseală la care se efectuează interven ii  
pe timpul exploatării  panourile se vor demonta în modul prezentat  
( Fig. 2 . e va evita formarea de insule în câmpul pardoselii  
supraînăl ate. Nu se recomandă demontarea repetitivă a plăcilor  
de pardoseală supraînăl ată. emontarea plăcilor de pardoseală 
se va face doar în caz de necesitate  şi se va limita strict la zonele  
în care aceasta demontare este strict necesară  încercând  
pe cât posibil să se extragă cât mai pu ine plăci. n caz contrar  
exista riscul dereglării pardoselii supraînăl ate  inclusiv a structurii de 
sus inere a acesteia.

Fig. 1 Fig. 2
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cu propria politică comercială. 
Prin urmare, în vederea obţinerii unei oferte de preţ 
personalizate, vă rugăm să vă adresaţi 
partenerilor autorizaţi Knauf Gips. 
În acest sens, puteţi consulta 
https://knauf.ro/vechi/new/dealer/index 
către lista de distribuitori.

Prețurile nu conțin T.V.A. și sunt valabile 
începând cu luna Mai 2021.

Informațiile despre articole și prețuri 
sunt prezentate sub rezerva erorilor de tipar.


