
Multipor - plăci minerale termoizolatoare

IZOLAȚIE TERMICĂ PENTRU INTERIOARE
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CARACTERISTICI 
TEHNICE

Produs solid 
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Permeabil la 
vapori

Produs 
natural
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Sistemul bazat pe plăci  
minerale izolatoare Multipor 
ocupă o poziţie de referinţă 
în categoria termoizolaţiilor 
prin eficienţă, versatilitate 
şi o abordare inovativă – un 
produs complet mineral într-o 
formulă unică. 

Pornind de la conceptul be-
tonului celular autoclavizat, 
plăcile minerale izolatoare 
Multipor sunt un produs mi-
neral solid, realizat din materii 
prime naturale (nisip, var, ci-
ment, agent de expandare şi 
apă), printr-un proces complex 
şi foarte bine controlat. 

Caracterizat prin siguranţă 
în planificare, proiectare şi 
desfăşurarea controlată a 
transferurilor higrotermice 
în utilizarea preconizată, 

Multipor este termoizolaţia 
care întruneşte cerinţele 
fiecărui proiect prin economie, 
eficienţă şi sustenabilitate.

Un sistem sigur pentru 
aplicaţii diferite
Datorită proprietăţilor sale 
excepţionale, folosind sistemul 
bazat pe plăci minerale izola-
toare Multipor, se poate alege 
soluţia perfect adaptată pe 
specificul fiecărei categorii de 
aplicaţii.
Robuste şi stabile dimen-
sional, produsele Multipor pot 
fi utilizate rapid şi uşor. Forma 
lor compactă şi greutatea 
redusă ajută, de asemenea, 
în acest sens. De aceea sunt 
recomandate pentru protecția 
termică și la foc a suprafeţelor 
mari verticale şi orizontale sau 
a suprafeţelor înclinate.

Plăcile minerale izolatoare 
Multipor sunt lipsite de fibre, 
ceea ce face ca procesul de 
punere în operă să fie unul 
confortabil.

Alternativa minerală ideală 
de sistem termoizolator 

Costurile 
ridicate ale 

energiei 
impun 

nevoia unei 
termoizolaţii 

eficiente şi 
ecologice.
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Clădirile construite până în 
urmă cu un deceniu au o 
termoizolare deficitară sau 
aproape inexistentă în raport 
cu cerinţele de performanţă 
energetică actuale ale 
clădirilor. În perioada iernii, 
lipsa unei termoizolări efi-
ciente a pereţilor exteriori 
generează un consum crescut 
de energie pentru încălzire, iar 
vara, din contră, se constată 
temperaturi prea ridicate la 
interior. În majoritatea cazuri-
lor rezultă un climat interior 
deloc confortabil, iar în  
unele situaţii chiar deteriorări 
importante ale elementelor 
de construcţie şi afectarea 
sănătăţii clădirii.
Termoizolarea la exterior este 
soluţia utilizată în mod curent 
faţă de varianta termoizolării 
la interior. Însă care este 
soluţia în situaţiile în care ter-
moizolarea pe exterior nu este 
posibilă? Există clădiri pentru 

care termoizolarea pereţilor 
de închidere (exteriori) nu 
poate fi realizată pe suprafaţa 
exterioară fie datorită statu-
tului de monument protejat 
sau existenţei unei faţade 
placate ori a unei arhitecturi 
ornamentale deosebite. În 
aceste cazuri termoizolarea la 
interior devine singura opţiune 
viabilă.
În incinte mai mari, precum 
interiorul bisericilor sau al 
clădirilor publice utilizate 
doar pentru intervale relativ 
reduse de timp, termoizolarea 
la interior a clădirii permite 
încălzirea spaţiului interior 
într-un timp foarte scurt. 
Prin termoizolarea interioară 
este evitat efectul negativ al 
inerţiei termice caracteristic 
clădirilor masive, care, într-o 
primă etapă, absorb căldura 
fără a mai permite în acest 
interval creşterea temperaturii 
aerului interior şi favorizând 

un disconfort şi un consum 
ridicat al cantităţii de energie 
utilizată. Creşterea eficienţei 
energetice se poate obţine şi 
la apartamente mai vechi, a 
căror termoizolare exterioară 
ar deteriora aspectul arhi-
tectural al pereţilor exteriori. 
Este de preferat şi termoi-
zolarea tavanului la interior 
cu plăcile minerale Multipor 
atunci când intervenţia de pe 
acoperiş este grea sau practic 
imposibilă.
Aşadar, măsurile de sporire 
a eficienţei energetice uneori 
pot fi instituite doar prin apli-
carea termoizolaţiei la interior. 
Izolarea termică la interior a 
pereţilor de contur sau a 
tavanelor folosind plăcile 
minerale izolatoare 
Multipor permite îmbu-
nătăţirea substanţială a 
performanţei energetice şi în 
acelaşi timp creşte gradul de 
confort interior.

De ce termoizolaţie la interior?

Măsurile de 
sporire a 
eficienței 
energetice, de 
multe ori, pot fi 
realizate doar 
prin aplicarea 
termoizolației la 
interior.
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Când renovăm fațade ale 
clădirilor considerate monu-
mente istorice sau cu orna-
mente unicat, izolarea termică 
la interior este deseori singura 
posibilitate pentru a obține 
o eficiență energetică fără a 
modifica aspectul exterior. 
Plăcile minerale izolatoare 
Multipor oferă o multitudine 
de avantaje, mai ales în cazul 
clădirilor vechi. Sunt optimizate 
pentru izolarea la interior a 
pereților exteriori fără a utiliza 
o barieră de vapori, pentru a 
obține o izolare termică con-
form cerințelor actuale pentru 
clădirile construite altădată. 
Pe lângă izolarea termică, 

protecția la foc este un avantaj 
tot mai important. Folosirea 
unui strat incombustibil 
pentru acoperirea pereților 
este o cerință impusă în 
reconstrucții sau renovări 
pentru a se încadra în 
cerințele de siguranță la foc 
din standardele utilizate în 
construcții. În urma renovării 
și a reabilitării unei clădiri 
vechi, Multipor oferă garanția 
folosirii unui produs care nu 
emană fum sau gaze toxice în 
cazul unei interacțiuni directe 
cu flăcările. 
Universale, plăcile minerale 
izolatoare Multipor sunt re-
comandate pentru protecția 

termică și la foc a suprafețelor 
mari, plane, dar și a celor  
unghiulare sau curbe. 

Multipor pentru restaurarea 
clădirilor istorice

  Termoizolarea 
la interior 

devine singura 
soluție viabilă 

pentru clădirile 
cu fațade care 

nu pot fi 
modificate. 
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Placarea la interior a tavanelor 
din subsoluri sau parcări

Placarea la interior
a pereților exteriori
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A. Plăci minerale Multipor
Minerale şi ecologice, plăcile 
Multipor reunesc o multitudine 
de proprietăţi, unele dintre 
ele fiind nemaiîntâlnite la alte 
materiale termoizolatoare.

Proprietăţi Multipor:
 omogenitate 
 izolare termică ridicată
 incombustibilitate
 nedeformabil în timp
 permeabilitate la vapori
 capilaritate activă
 ecologic

Compoziţie:
Plăcile minerale Multipor sunt 
fabricate printr-un proces 
ecologic cu consum redus de 
energie, folosind ca materii 
prime: var, nisip, ciment şi 
vapori de apă sub presiune.

Dimensiuni plăci minerale 
izolatoare Multipor

(d x l x h)
Acoperire Ambalare

mm m2/palet buc. /palet m3 /palet

50 x 600 x 500 36 120 1,80

75 x 600 x 500 24 80 1,80

100 x 600 x 500 19,2 64 1,92

125 x 600 x 500 14,4 48 1,80

150 x 600 x 500 12 40 1,80

200 x 600 x 500 9,6 32 1,92

Mortar ușor Multipor

Tencuială de finisare

Strat tencuială

Perete existent

Plasă de armare

Plăci minerale Multipor

Calităţile de excepţie şi procesarea uşoară fac din plăcile minerale Multipor soluţia 
optimă pentru termoizolarea la interior.

Sistem termoizolator mineral
Multipor

Plăcile minerale 
Multipor sunt 

soluția optimă 
pentru o 

termoizolare 
100% naturală, 

ecologică si fără 
fibre.
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B. Mortar uşor Multipor 
pentru lipire, grunduire şi finisare

Date tehnice - Plăci minerale izolatoare Multipor

Conductivitate termică declarată*  λ10sec
W/(mK) 0,0438

Conductivitate termică de calcul**  λ23/50%
W/(mK) 0,045

Capacitate calorică masică c J/(kgK) 1300

Densitate aparentă ρ kg/m3 100 ÷ 115

Coeficient de difuzie a vaporilor de apă µ - 3

Coeficient de absorbție acustică αW - 0,35

Reacție la foc - - clasa A1 - material incombustibil

Coeficient de absorbţie de apă (scurtă durată) - kg/m2 ≤ 2,0

Rezistența la compresiune fb   kPa ≥ 350

Lungime x Înălțime - mm 600 x 500

Grosime - mm 50 75 100 125 150 200

Rezistența la transfer termic R  (m2K)/W 1,11 1,67 2,22 2,78 3,33 4,44

* Valoare determinată în setul de condiții: 10˚C temperatură în mediu uscat
** Valoare determinată în setul de condiții: 23˚C temperatură și o umiditate relativă de 50%

Este produsul esenţial, perfect 
compatibil cu plăcile minerale 
Multipor, care vine în com-
pletarea acestui sistem. Cu o 
greutate mult redusă pentru o 
aplicare sigură, mortarul uşor 
Multipor oferă o deosebită ade-
renţă, dar şi izolare termică.

Proprietăţi mortar:
 alb natural
 procesare uşoară
 aderenţă ridicată
 stabilitate dimensională
 randament în execuţie
 impermeabilitate la apă
 permeabilitate la vapori

 rezistenţă la îngheţ
 incombustibilitate

Depozitare şi ambalare:
 Depozitare: max. 12 luni pe 

paleţi uscaţi
 Ambalare: 20 kg/sac, 

35 saci /palet

Utilizare:
 Lucrabilitate: cca. 1,5 ore
 Necesar de apă:  

 aprox.7,5-8 l/sac
 Grosime strat  lipire: 

aprox. 5 mm
 Temperatura de lucru: ≥ 5˚C
 Grosime strat grunduire 

(inclusiv plasă): aprox. 5 mm
 Grosime strat finisare (alter-

nativ, tencuială subţire): 5 mm
 Randament maxim: aprox.    

6 m2 /sac pentru realizarea 
unui strat cu grosimea de 5 
mm.

Timp de uscare:
 Pentru lipire, timpul de 

uscare în condiții optime este 
între 24-48h. 

 Pentru grunduire, timpul 
mediu de uscare este de  
1 mm/zi din grosimea sa.

Date tehnice - Mortar ușor Multipor

Conductivitate termică declarată  λ10sec
W/(mK) 0,21 - 0,23

Coeficient de difuzie a vaporilor de apă µ - ≤10

Reacție la foc - - clasa A2 - material incombustibil

Coeficient de absorbţie de apă (scurtă durată) - kg/m2min0,5 ≤ 0,2

Rezistență la compresiune fm  N/mm2 1,5-5,0
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Fierăstrău manual

Placă de şlefuit

Agitator electric manual cu paletă 
pentru amestec mortar

Drișcă metalică cu dinți
(10 mm profilaţie pentru plăci ≤150 mm; 12 mm profilaţie pentru plăci >150 mm)

C. Accesorii

D. Unelte necesare prelucrării:

 Plasa din fibră de sticlă pentru 
armare – Densitatea este ≥ 160 gr/mp

 Dibluri STR U pentru termosistem 
care vor fi alese în funcție de tipul 
stratului suport

 Găleată pentru măsurarea exactă a 
necesarului de apă

 Profile de protecție și susținere.
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Aderenţă rapidă
Plăcile minerale izolatoare 
Multipor  pot fi montate rapid 
şi uşor prin simpla lipire cu 
mortar uşor Multipor. 
Fixarea prin lipire este 
avantajoasă chiar şi pen-
tru pereţii cu suprafeţe uşor 
denivelate. Pe suprafeţe mari, 
meseriaşii îndemânatici obţin 
o viteză considerabilă de 
execuţie, deci costuri mai mici.

Uşor de pus în operă
Cu un format compact şi o 
greutate mică, plăcile  
minerale izolatoare Multipor 
minimizează efortul depus la 
execuţia termosistemului.

Suprafaţa curată
Micile defecte la suprafața 
plăcilor, rezultate în urma 
manipulării pot fi uşor 
remediate cu ajutorul 
mortarului ușor Multipor. 
Planeitatea se asigură cu 
ajutorul plăcii de şlefuit.
După grunduirea cu armare 
(masa de șpaclu armată) se 
obține o suprafață deschisă la 
culoare care se poate finisa cu 
tencuială drişcuită, direct cu 
vopsea sau tapetă.

Simplu de ancorat 
Tablouri, şine şi decorațiuni pot 
fi prinse pe suprafaţa sistemu-
lui cu plăci izolatoare minerale 
Multipor. Încărcări punctuale 
cu greutatea maximă 3 kg se 
pot ancora cu ajutorul pieselor 
speciale de prindere. Încărcări 
mai mari se pot prinde direct 
pe stratul suport.

Modelare facilă
Plăcile izolatoare minerale 
Multipor sunt uşor de imple-
mentat în orice tip de proiect 
şi formă a stratului suport. 
Flexibile şi cu suprafeţe uşor 
de prelucrat, proiectarea este 
tot mai simplă. Se păstrează 
aspectul estetic al pereţilor.

Un remediu pentru mucegai
Frecvent, termoizolaţia 
interioară este folosită în spe-
cial pentru a elimina apariţia 
mucegaiului şi a condensului 
structural. Termoizolarea are 
rolul de a creşte tempera-
tura pe suprafaţa interioară 
a pereţilor de contur (exte-
riori), eliminând astfel riscul 
apariţiei condensului pe 
suprafeţe reci. Mucegaiul este 
astfel prevenit.

Perfect ecologic
Plăcile Multipor sunt clasi-
ficate ca fiind inofensive din 
punct de vedere biologic şi re-
comandate pentru construcţii 
“verzi” de către IBU (Institut 
for Bauen und Umwelt e.V. 
– Institutul German pentru 
Construcţii şi Mediu). Mai mult 
decât atât Multipor primeşte 
Certificatul de Calitate  
Natureplus, prin care se recu-
nosc meritele pentru impactul 
redus asupra mediului.
Un produs durabil şi 
sustenabil.

Izolația minerală Multipor, opțiunea perfectă 
pentru termoizolarea la interior

Avantaje ale folosirii
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Izolare termică
Plăcile minerale izolatoa-
re Multipor  sunt formate 
din 100% material omogen 
cu o conductivitate termică 
λ=0,045W/mK. Astfel, pot fi 
obţinute excelente valori ale 
izolării termice.
Pierderi minime de energie.

Protecţie la foc
Incombustibile, plăcile mine-
rale izolatoare Multipor se 
încadrează în clasa de reacţie 
la foc  A1. În combinaţie cu 
mortarul uşor Multipor asigu-
ră protecţia necesară în cazul 
apariţiei incendiilor. Clasificat 
ca sistem incombustibil (clasa 
de reacție la foc A2-S1,d0), 
conform „Raport de clasificare 
pentru reacția la foc nr.13.012 
din 09.05.2013”, eliberat de 
„Centrul Național pentru 
Securitatea la Incendii și 
Protecție Civilă”, din România. 
Chiar şi în cazul temperatu-

rilor ridicate, acest material 
izolator nu degajă gaze toxice 
sau fum, ceea ce reprezintă un 
adevărat avantaj atunci când 
evacuarea rapidă sau interven-
ţiile de salvare sunt necesare.
Absolut incombustibil.

Comportament acustic
Cu un volum de pori în propor-
ţie de 95% din volumul total, 
plăcile minerale izolatoare 
Multipor sunt neutre din punct 
de vedere al influenței asupra 
izolării fonice, fiind folosite ca 
şi componente ale termosis-
temului. Utilizate pentru ter-

moizolarea la interior, plăcile 
minerale Multipor conferă o 
ambianţă fonică plăcută.
Neutre din punct de vedere 
acustic.

Protecţie împotriva excesului 
de umiditate
Plăcile minerale izolatoare 
Multipor deţin un procent de 
doar 5% substanţă solidă şi 
sunt permeabile la vapori. Un 
număr uriaş de pori închişi 
asigură o suprafaţă desfăşu-
rată maximă pentru absorbţia 
apei sub formă de condens 
care poate fi transportată prin 
intermediul capilarităţii. Per-
meabilitatea la vapori asigură 
o difuzie a umidităţii. În timpul 
verii, aceasta asigură uscarea 
rapidă fără a influenţa izolarea 
termică.
Un sistem complet, cu o bună 
permeabilitate la vapori, 
bazat pe capilaritatea activă 
specifică.

Izolare termică, comportament 
acustic și protecția împotriva 
focului.
Fizica construcţiilor

Multipor 
asigură 

protecția 
necesară în 

cazul apariției 
incendiilor
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În sezonul rece, chiar dacă 
temperatura mediului ambiant 
este susţinută la valori 
normale (uzual 20 ºC)  
printr-un consum ridicat de 
energie, încăperile insuficient 
izolate termic provoacă 
senzaţia de disconfort datorită 
pereţilor exteriori care degajă 
o temperatură mult mai 

mică. Ca urmare a studierii 
acestor fenomene, experţii în 
higrotermică dau o interpre-
tare schematică pentru  
delimitarea zonei de confort, 
raportându-se la diferenţa 
dintre temperatura ambientală 
şi cea înregistrată la suprafaţa 
peretelui exterior. 

Care sunt efectele izolării termice la 
interior a pereților?
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Figura 1:  Confortul termic la interior 
W. Frank: „Raumklima und technische Behaglichkeit“, extras din Fizica Construcţiilor, Nr. 104, Berlin (1975)
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Figura 2a) Secţiune transversală - valoare R 
(rezistenţă transfer termic)

Figura 2b) Detaliu colţ - profilul temperaturilor

În situaţia iniţială, datorită 
conductivităţii termice mari 
a materialelor din care 
sunt alcătuiţi pereţii exte-
riori (tencuiala și cărămida 
din exemplul de mai sus), 
aceştia nu opun rezistenţă 
trecerii temperaturii scăzute 

şi astfel se înregistrează o 
temperatură medie foarte 
scăzută la suprafaţa interioară 
a pereţilor exteriori, de aproxi-
mativ 9 ºC. Diferenţele mari 
de temperatură înregistrate 
dintre interior și exterior: 
aproximativ 11 ºC în câmp şi 

aproximativ 14-15 ºC în zona 
punţilor termice (vezi fig. 2b), 
generează disconfort (vezi 
fig. 1), apariţia condensului în 
exces, a mucegaiului.
Observație: Pentru clădiri de 
locuit, în condiţiile unei tem-
peraturi interioare de +20 °C şi 

a unei umidităţi relative a  
aerului interior de 60%, tem-
peratura punctului de rouă 
este de 12°C, favorizând 
apariţia condensului şi acumu-
larea progresivă a acestuia. 

Perete cu zidărie din cărămizi pline – înainte de reabilitare cu sistemul Multipor la interior

Să urmărim efectele izolării 
termice realizate cu sistemul 
izolator cu plăci minerale 
Multipor, pentru o clădire 
existentă ce se caracterizează, 
în etapa iniţială, printr-un grad 

deficitar de izolare termică 
la nivelul pereţilor exteriori, 
aceştia fiind realizaţi din 
elemente ceramice pline.
S-a considerat tempera-
tura exterioară având -12ºC, 

iar temperatura interioară 
ambientală de +20ºC. Tendinţa 
naturală este ca aceste două 
medii să ajungă la un echilibru 
prin intermediul schimburilor 
de temperatură, fenome-

nul fiind influenţat doar de 
proprietăţile elementelor de 
închidere, adică peretele din 
cărămidă plină din exemplul 
de mai jos.

Exemplu practic de creștere a eficienței energetice 
și a confortului, cu plăcile minerale Multipor
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Figura 3a) Secţiune transversală - valoare R 
(rezistenţă transfer termic)

Figura 3b) Detaliu colţ -  
profilul temperaturilor

Prin aplicarea plăcilor 
minerale Multipor se obţine 
creşterea temperaturii 
pe suprafaţa interioară a 
pereţilor exteriori (vezi   

fi g. 3a) la o valoare cât mai 
apropiată de cea a mediu-
lui ambiant (vezi fig. 3b), 
fapt ce determină o uni-
formitate a temperaturii în 

încăperi. Aceasta împreună 
cu  reglarea umidităţii 
oferă senzaţia de confort şi 
elimină pericolul apariţiei 
mucegaiului.

Când pereţii exteriori 
sunt termoizolaţi la faţa 

interioară folosind plăcile 
minerale termoizolatoare 
Multipor, utilizarea unei 
bariere de vapori nu mai 

este necesară.

În acest caz, prin aplicarea 
unui strat de 100 mm cu 
plăci minerale termoizola-
toare Multipor şi sporirea 
grosimii cu aproximativ 25%, 
s-a obţinut o îmbunătăţire 

de aproximativ  4,4 ori a 
performanţei iniţiale a perete-
lui din elemente ceramice 
pline. Astfel, consumul de 
energie pentru încălzire este 
redus  semnificativ cu cca. 

75% (aferent componentei), iar 
costurile de reabilitare se vor 
amortiza în timp prin econo-
mia realizată. 
Exemplul de faţă ilustrează 
potenţialul plăcilor minerale 

Multipor de a economisi 
energia şi contribuţia lor la 
protecţia mediului prin redu-
cerea emisiilor de CO2.

Perete cu zidărie din cărămizi pline – după reabilitarea cu sistemul Multipor la interior
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Diferenţa de temperatură 
între interiorul şi exteriorul 
unei clădiri conduce la o  
inegalitate permanentă a 
presiunii vaporilor de apă, 
corespunzătoare celor două 
medii distincte care sunt 
separate și de către pereţii 

exteriori. Ca urmare, există 
o tendinţă de migrare a 
vaporilor de apă din zona 
mai caldă cu concentraţie 
mai mare de vapori de 
apă, spre zona mai rece 
cu concentraţie mai mică 
a vaporilor de apă. În fața 

acestei tendințe de mi-
grare, sistemele de termoi-
zolare performează mai 
bine aplicând fie principiul 
de funcționare cu bariera 
de vapori, fie pe cel fără 
bariera de vapori. Alegerea 
principiului potrivit fiecărui 

sistem în parte se face în 
funcție de caracteristicile 
sistemului termoizola-
tor. Fiabilitatea în timp a 
întregului sistem ales este 
determinată de simplitatea 
și siguranța pe care o oferă 
în montaj și utilizare.

Ce soluţie alegem pentru 
izolarea pereţilor la interior?

A. Sisteme termoizolatoare deschise, 
permeabile la vapori:

Principii de funcţionare a izolaţiei termice la interior

Moderne, sigure şi testate 
timp îndelungat, sistemele 
deschise precum  Multipor 
cu permeabilitatea crescută 
la vapori preiau umiditatea 
creată în sezonul rece şi o 
transportă prin capilaritate 
spre suprafaţa lor. Eliberarea 
umidităţii din pereţii exteriori 
se face spre ambele medii, 
mai ales în sezonul de vară, 

datorită capacităţii aerului 
cald de a reţine mai multă 
apă în stare gazoasă (vapori). 
Umiditatea este eliberată până 
la un nivel minim, inferior celui 
necesar  acumulării progresive 
anuale. 
De asemenea, atunci când 
umiditatea din mediul ambi-
ant ajunge la cote ridicate, 
aceasta este absorbită de 

către perete din tendinţa 
de a atinge un echilibru, iar 
scăderea umidităţii din mediul 
ambiant va determina evapo-
rarea umidităţii din perete, 
realizându-se astfel un proces 
lent, natural. 

Observație:
1. Plăcile minerale Multipor îşi 
menţin capacitatea de izolare 

termică în prezenţa umidităţii 
şi ating umiditatea de echilibru 
0,9% din volum, în condiţiile 
unei umidităţi relative de 80%.
 
2. Pentru orice nivel al 
umidității (vezi  cazul 1 
sau cazul 2, fig.4) atins în 
plăcile minerale, Multipor nu 
generează senzaţia de umed 
sau disconfort la atingere.

Interior

Caz 2 Caz 1 Caz 2 Caz 1

Exterior Interior Exterior

Concentrație 
ridicată 
de vapori

Concentrație 
scăzută
de vapori

Concentrație 
ridicată 
de vapori

Concentrație 
scăzută
de vapori

Transport umiditate

Figura 4:  Izolarea termică cu Multipor fără barieră de vapori

Evoluția temperaturii și a umidității

În ambele cazuri prezentate, 
umiditatea acumulată este 
eliminată complet, iar ter-
moizolarea nu este afectată 
în această perioadă.
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B. Sisteme termoizolatoare etanşe, 
cu barieră de vapori: 
Termoizolaţiile sensibile la 
umiditate, fără capilaritate 
activă, necesită protecţia îm-
potriva vaporilor de apă pentru 
a funcţiona eficient. Bariera de 
vapori se aşază obligatoriu pe 
faţa caldă a termoizolaţiei pen-
tru a limita cantitatea de vapori 
care pătrunde în stratul termo-
izolant, în care se realizează 

cea mai mare cădere de tem-
peratură cu risc de condensare 
şi de umezire a materialului. 
În trecut, acest tip de sistem a 
fost implementat defectuos cu 
sisteme necompatibile pentru 
acest tip de aplicație, fapt ce a 
adus termoizolării la interior o 
reputaţie negativă. Experienţa 
a arătat că, după execuţia în 

şantier, rămân deschise perfo-
raţii produse de cuie, accesul 
pentru prize electrice şi insta-
laţii care au afectat funcţiona-
litatea acestui tip de sistem. 
Sistemele etanşe, cu barieră 
de vapori necesită o atenţie 
deosebită în timpul montajului, 
dar şi a folosirii în timp.  Astfel, 
utilizarea barierei de vapori 

trebuie corelată cu ventilarea 
controlată a încăperilor pentru 
a evita creşterea conţinutului 
de vapori de apă (vezi Caz 1 
fig. 5). Dacă ventilarea este 
deficitară, cantitatea de vapori 
de apă creşte simţitor, existând 
riscul apariţiei condensului la 
suprafaţa exterioară a barierei 
de vapori. (vezi Caz 2, fig. 5)

Interior

Caz 2 Caz 1 Caz 2 Caz 1

Exterior Interior Exterior

Concentrație 
ridicată 
de vapori

Concentrație 
scăzută
de vapori

Concentrație 
ridicată 
de vapori

Concentrație 
scăzută
de vapori

Transport umiditate
Figura 5:  Izolarea termică cu termoizolaţie care necesită barieră de vapori

Legendă  
    Gradientul 

de temperatură
    Gradientul 

de umiditate

Evoluția temperaturii și a umidității

Pentru a-și dovedi fiabilitatea 
în timp, sistemul este 
condiționat de etanșeitate 
și de limitarea cantității de 
vapori la interior ( Caz 1)

Fără bariera de vapori: Izolarea termică la 
interior a pereţilor de contur cu  Multipor
Clădirile vechi, pentru care 
izolarea termică la exterior nu 
este posibilă, pot beneficia de 
izolarea la interior ca singura 
alternativă.
Izolarea termică este 
îmbunătăţită prin aplicarea 
sistemului cu plăci minerale 
Multipor şi se obţine un mi-
croclimat plăcut al încăperilor, 

fără costuri suplimentare pen-
tru o barieră de vapori.
Umiditatea este transmisă 
prin pereţii porilor către exte-
rior şi este eliberată treptat în 
aerul încăperilor, pe măsură 
ce plăcile minerale Multipor se 
ventilează natural.
Toate variantele constructive 
ilustrate în discul tabelat care 

folosesc Multipor ca izolaţie 
interioară au fost testate 
prin simulări climatice care 
acţionează pereţii de contur 
(exteriori), luând în conside-
rare temperatura, umiditatea 
relativă, acţiunea directă şi 
indirectă a soarelui şi acţiunea 
apelor meteorice. Climatul 
interior a fost considerat cel 

standardizat cu o temperatură 
de 20ºC şi o umiditate de 50%.
Calculele arată că, în timpul 
perioadei reci, orice condens 
care are loc în straturile com-
ponente este lipsit de pericolul 
unei acumulări progresive 
în cursul mai multor ani, 
deoarece acestea se usucă în 
perioada caldă a anului.
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Fig. 1: Imagine pereţi de contur la 
exterior – înainte de  termoizolare
În stadiul anterior termoizolării este uşor 
de remarcat faptul că faţada de cărămidă 
se încălzeşte excesiv la exterior, iar izolar-
ea termică este insuficientă. Tempera-
turile ridicate înregistrate pe suprafaţa 
exterioară sunt o dovadă  a pierderilor 
de căldură provenite din încălzirea 
încăperilor clădirii şi se remarcă în culo-
rile de la galben până la violet la exterior.

Fig. 2: Imagine pereţi de contur la 
interior – înainte de termoizolare
Pereţii cu slabe proprietăţi izolatoare 
prezintă suprafeţe reci şi se remarcă 
prin culoarea verde la interior. El-
ementele calde, precum cele radiante 
(ex: calorifere, ţevi), apar în culoare 
galbenă până la roşu închis.

Fig. 3: Imagine pereţi de contur la 
interior – după termoizolare
Culorile galben şi roşu arată peretele 
a cărui eficienţă energetică a fost 
obţinută după aplicarea plăcilor 
minerale termoizolatoare Multipor. 
Temperaturile crescute înregistrate 
la suprafaţa interioară a pereţilor 
confirmă faptul că pierde-rile de 
căldură au fost eliminate în urma 
aplicării sistemului Multipor.

Imaginile cu sensibilitate termică 
sunt surprinse cu ajutorul camerei 
de termoviziune în infraroşu şi arată 
zonele în care termoizolarea clădirii 
este bună sau insuficientă.
Imaginile realizate mai jos cu ajuto-

rul camerei de termoviziune arată o 
comparaţie înainte şi după utilizarea 
plăcilor minerale termoizolatoare 
Multipor.
Exemplu: Clădirea “Hoferite” din 
Wolfersheim, Germania, face parte 

din categoria monumentelor istorice 
protejate la care renovarea s-a făcut 
folosind termosistemul cu plăci mi-
nerale Multipor.

Imaginile termografice arată 
calitatea izolării

Fig. 1a: Imagine normală - stadiu iniţial

Fig. 2a: Imagine normală - stadiu iniţial

Fig. 3a: Imagine normală - după aplicare

Fig. 1b: Imagine în infraroşu - stadiu iniţial

Fig. 2b: Imagine în infraroşu - stadiu iniţial

Fig. 3b: Imagine în infraroşu - după aplicare
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R inițial (m2*K/W) – rezistența la transfer termic a peretelui înainte de reabilitarea cu plăci minerale izolatoare Multipor

d – Grosime plăci minerale  izolatoare Multipor    

R final  (m2*K/W) – rezistența la transfer termic a peretelui după reabilitarea cu plăci minerale izolatoare Multipor 

O analiză a îmbunătăţirii eficienţei energetice 
prin aplicarea plăcilor minerale Multipor
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Perete cărămidă cu goluri verticale
(λ= 0.75 W/m*K ; ρ= 1700 kg/m3)

Perete cărămidă plină

(λ= 0.82 W/m*K ; ρ= 1800 kg/m
3)

Perete din pietre de form
ă regulată

 (λ= 1.13 W
/m

*K
  ; ρ= 1960 kg/m

3)

Perete beton armat

(λ= 1.62 W/m*K; ρ= 2400 kg/m
3) 

Calculele sunt realizate pentru următoarele condiții: 23˚ Celsius temperatura și o umiditate relativă de 50% , luand in calcul rezisten-
tele superficiale. Toți pereții sunt finisați pe ambele fețe cu tencuială var-ciment, cu excepția peretelui din piatră finisat doar la interior. 
Pentru aplicarea plăcilor minerale Multipor s-a luat în calcul o grosime de 5mm a stratului de mortar ușor pentru Multipor, pentru 
fiecare strat în parte: lipire, armare și finisare.



TERMOIZOLAȚIE INTERIOARĂ20

1. Amestecaţi mortarul uşor 2. Aplicaţi pe placă 3. Fără găuri sau ancoraje

4. Fixare uşoară… 5. Presaţi usor… 6. Şlefuiţi dacă este necesar…

7. Se aplică mortarul uşor… 8. Plasă pentru armare… 9. Se înglobează …

Se amestecă mortarul uşor: 20 kg 
cu cca. 8 l de apă pentru a obţine 
aproximativ 30 l de material proaspăt. 
După prima etapă de amestecare a 
mortarului, este necesar un repaus 
de 5 minute pentru reacții după care 
se continuă amestecarea

Se aplică uniform pe toată suprafaţa 
cu ajutorul mistriei dinţate  (plăci cu 
grosimea ≤140 mm = profilaţie dinţi 
10 mm, plăci cu grosimea ≤160 mm= 
profilaţie dinţi 12 mm)

Mortarul se aplică în grosimi de 8-10 
mm. Acest lucru permite compen-
sarea unei neplaneităţi de până la  
3 mm

Poziţionaţi placa minerală imediat 
după întinderea mortarului uşor la 
o distanţă de cca. 2 cm faţă de placa 
lipită anterior

Placa se presează uşor pe perete 
şi se glisează înspre placa deja 
poziţionată până la atingerea mar-
ginilor

Zonele care ies în relief pot fi nive-
late uşor prin şlefuire

Aplicaţi mortarul uşor 
necesar ramforsării cu ajutorul 
mistriei dinţate

Aplicaţi plasa din fibră de sticlă pe 
suprafața totală

Cu ajutorul mistriei, utilizând 
muchia neprofilată, se înglobează 
plasă în grosimea masei de şpaclu

Punerea în operă la interiorul clădirii a sistemului 
termoizolator din plăci minerale Multipor



 Plăci minerale termoizolatoare Multipor 21

1. Pregătirea suprafeţei

2. Ajustarea dimensiunilor 3. Sporirea capacităţii portante 4. Finisare cu plăci gipscarton

5. Finisare decorativă 6. Finisare sau vopsire 7. Ancoraje de suprafață

Alte aspecte importante…
Verificarea şi îmbunătăţirea stratu-
lui suport

Este o etapă esenţială pentru 
îmbunătăţirea aderenţei şi obţinerea 
unei suprafeţe maxime de contact. 
Se vor umple golurile din pereţi 
(ex: găuri de trecere, alveole, tra-
see electrice etc.) pentru a obţine o 
suprafaţă suport continuă şi solidă.

Sfaturi practice:
 Tencuiala pe bază de ipsos se va 

inlătura complet în cazul în care 
există.

 Se va urmări aplicarea plăcilor 
de Multipor și în zona şpaleților 
la golurile de ferestre aparținând 
peretelui nou termoizolat.

 Orice neplaneitate a suprafeței 
suport mai mare de 3 mm/m trebuie 
corectată pentru a asigura continui-
tatea în procesele higrotermice.

Verificaţi stratul suport pen-
tru neplaneităţi şi compensaţi cu 
tencuială dacă este necesar

La nevoie, plăcile se pot debita uşor 
cu ajutorul fierăstrăului

Pentru lipirea plăcilor ceramice 
(până la 25 kg/m2) este necesară 
o creştere a capacităţii portante, 
aplicând dibluri prin plasa de ar-
mare (4 buc./m2)

Poziţionarea şi prinderea plăcilor de 
gipscarton se fac pe şipci care vor 
fi prinse cu dibluri direct în stratul 
suport al plăcilor Multipor

Datorită structurii granulare se 
poate obține o suprafaţă decorativă 
uniformă cu ajutorul buretelui…

…sau prin perierea mortarului uşor 
Ytong. Pentru aplicarea culorii se 
recomandă folosirea unor vopsele 
minerale pe bază de silicat

Tăiaţi plasa de armare cu ajutorul 
unui cuţit şi inseraţi piesa de prin-
dere orizontal în perete

Multipor la interior:
nimic mai simplu!
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Detalii tip pentru izolarea termică la 
interior cu plăci minerale Multipor

006 Izolație termică
039 Izolație fonică pardoseală
067 Strat hidroizolant orizontal
111 Strat de separație sau protecție
117 Bandă etanșare elastică
149 Garnitură etanșare precomprimată
168 Zidărie existentă

007 Placã beton armat
135 Plafon suspendat gipscarton
168 Zidãrie existentã
169 Tencuialã existentã planã

169 Tencuială existentă plană
171 Bandă decuplare (ex. cânepă)
172 Grindă lemn
173 Mortar ușor Multipor - lipire
174 Mortar ușor Multipor - armare
175 Profil de colț
179 Profil de capãt tencuială
250 Placă minerală izolatoare Multipor

Detaliu fereastrã / Secțiune orizontalã Detaliu fereastrã / Secțiune verticală

Fundație perete exterior cu izolare termicã  la interior

171 Bandã decuplare (ex. cânepã)
172 Grindã lemn
173 Mortar ușor Multipor - lipire
174 Mortar ușor Multipor - armare
250 Placã mineralã izolatoare Multipor

Planșeu aparent cu grinzi de lemn / Perete exterior cu
izolare termică  la interior

Izolarea punții termice la planșeu beton armat / Perete
exterior cu izolare termicã  la interior

Intersecție cu acoperiș în pantã  / Planșeu grinzi de lemn

Planșeu de lemn / Perete
exterior cu izolare termicã  la interior

Intersecție cu acoperiș în pantã  / Planșeu de beton armat

Detalii tip pentru izolarea termicã la interior cu Ytong Multipor
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Konstruktionsbeispiele Innendämmung
Horizontalschnitt Fenster Vertikalschnitt Fenster

Querschnitt: Fundament/Außenwand mit  
Innendämmung

Holzbalkendecke mit sichtbaren Balken/ 
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Multipor Innendämmung WI 
Konstruktions- und Detailbeispiele Innendämmung

5.1 
5.1.2

Konstruktions- und Detailbeispiele Innendämmung5.1.2

Konstruktionsbeispiele Innendämmung
Horizontalschnitt Fenster Vertikalschnitt Fenster

Querschnitt: Fundament/Außenwand mit  
Innendämmung

Holzbalkendecke mit sichtbaren Balken/ 
Außenwand mit Innendämmung

Innendämmung   16-001

Innendämmung  16-003

Innendämmung  16-002

Innendämmung   16-004

006 Wärmedämmung
039 Trittschalldämmung
040 Schwimmender  Estrich
067 Horizontale  Abdichtung/Sperrschicht
111 Trenn-  oder Schutzlage
117 Elastisches  Abdichtungsband

149  Vorkomprimiertes  Dichtband
168  Mauerwerk  vorhanden
169   Innenputz vorhanden  

(o. Ausgleichputz)
171  Entkopplungsstreifen  (z.  B.  Hanf)
172  Holzbalken

173  Multipor  Leichtmörtel
174  Multipor  Armierungsgewebe
175  Eckschutzschiene
177  Multipor  Laibungsplatte
250  Multipor  Innendämmung  WI
330 Estrich  Randdämmstreifen

Detailnummer  (rechts)  entspricht  der im elektronischen  Detailkatalog:  www.multipor.de356 Mineraldämmplatten 
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Multipor Innendämmung WI 
Konstruktions- und Detailbeispiele Innendämmung

5.1 
5.1.2

Konstruktions- und Detailbeispiele Innendämmung5.1.2

Konstruktionsbeispiele Innendämmung
Horizontalschnitt Fenster Vertikalschnitt Fenster

Querschnitt: Fundament/Außenwand mit  
Innendämmung

Holzbalkendecke mit sichtbaren Balken/ 
Außenwand mit Innendämmung

Innendämmung   16-001

Innendämmung  16-003

Innendämmung  16-002

Innendämmung   16-004

006 Wärmedämmung
039 Trittschalldämmung
040 Schwimmender  Estrich
067 Horizontale  Abdichtung/Sperrschicht
111 Trenn-  oder Schutzlage
117 Elastisches  Abdichtungsband

149  Vorkomprimiertes  Dichtband
168  Mauerwerk  vorhanden
169   Innenputz vorhanden  

(o. Ausgleichputz)
171  Entkopplungsstreifen  (z.  B.  Hanf)
172  Holzbalken

173  Multipor  Leichtmörtel
174  Multipor  Armierungsgewebe
175  Eckschutzschiene
177  Multipor  Laibungsplatte
250  Multipor  Innendämmung  WI
330 Estrich  Randdämmstreifen

Detailnummer  (rechts)  entspricht  der im elektronischen  Detailkatalog:  www.multipor.de
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006 Izolație termică
039 Izolație fonică pardoseală
067 Strat hidroizolant orizontal
111 Strat de separație sau protecție
117 Bandă etanșare elastică
149 Garnitură etanșare precomprimată
168 Zidărie existentă

007 Placã beton armat
135 Plafon suspendat gipscarton
168 Zidãrie existentã
169 Tencuialã existentã planã

169 Tencuială existentă plană
171 Bandă decuplare (ex. cânepă)
172 Grindă lemn
173 Mortar ușor Multipor - lipire
174 Mortar ușor Multipor - armare
175 Profil de colț
179 Profil de capãt tencuială
250 Placă minerală izolatoare Multipor

Detaliu fereastrã / Secțiune orizontalã Detaliu fereastrã / Secțiune verticală

Fundație perete exterior cu izolare termicã  la interior

171 Bandã decuplare (ex. cânepã)
172 Grindã lemn
173 Mortar ușor Multipor - lipire
174 Mortar ușor Multipor - armare
250 Placã mineralã izolatoare Multipor

Planșeu aparent cu grinzi de lemn / Perete exterior cu
izolare termică  la interior

Izolarea punții termice la planșeu beton armat / Perete
exterior cu izolare termicã  la interior

Intersecție cu acoperiș în pantã  / Planșeu grinzi de lemn

Planșeu de lemn / Perete
exterior cu izolare termicã  la interior

Intersecție cu acoperiș în pantã  / Planșeu de beton armat

Detalii tip pentru izolarea termicã la interior cu Ytong Multipor

5

357Mineraldämmplatten 
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Multipor Innendämmung WI 
Konstruktions- und Detailbeispiele Innendämmung

5.1 
5.1.2

Detailnummer  (rechts)  entspricht  der im elektronischen  Detailkatalog:  www.multipor.de

Konstruktionsbeispiele Innendämmung
Holzbalkendecke ohne sichtbaren Balken/  
Außenwand mit Innendämmung

Stahlbetondecke mit Dämmkeil/ 
Außenwand mit Innendämmung

Dachanschluss mit Holzbalkendecke Dachanschluss mit Massivdecke

Innendämmung   16-005

Innendämmung   16-009

Innendämmung   16-006

Innendämmung   16-010

007  Stahlbetondecke
040  Schwimmender  Estrich
168  Mauerwerk  vorhanden
169   Innenputz vorhanden  

(o. Ausgleichputz)
170 Deckenputz  vorhanden

171 Entkopplungsstreifen  (z.  B.  Hanf)
172  Holzbalken
173  Multipor  Leichtmörtel
174  Multipor  Armierungsgewebe
250  Multipor  Innendämmung  WI
254  Multipor  Dämmkeil

328 Dielenboden
329 Fermacell-Trockenestrich
330 Estrich  Randdämmstreifen
333 Schilfrohr
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Multipor Innendämmung WI 
Konstruktions- und Detailbeispiele Innendämmung

5.1 
5.1.2

Detailnummer  (rechts)  entspricht  der im elektronischen  Detailkatalog:  www.multipor.de

Konstruktionsbeispiele Innendämmung
Holzbalkendecke ohne sichtbaren Balken/  
Außenwand mit Innendämmung

Stahlbetondecke mit Dämmkeil/ 
Außenwand mit Innendämmung

Dachanschluss mit Holzbalkendecke Dachanschluss mit Massivdecke

Innendämmung   16-005

Innendämmung   16-009

Innendämmung   16-006

Innendämmung   16-010

007  Stahlbetondecke
040  Schwimmender  Estrich
168  Mauerwerk  vorhanden
169   Innenputz vorhanden  

(o. Ausgleichputz)
170 Deckenputz  vorhanden

171 Entkopplungsstreifen  (z.  B.  Hanf)
172  Holzbalken
173  Multipor  Leichtmörtel
174  Multipor  Armierungsgewebe
250  Multipor  Innendämmung  WI
254  Multipor  Dämmkeil

328 Dielenboden
329 Fermacell-Trockenestrich
330 Estrich  Randdämmstreifen
333 Schilfrohr

5

357Mineraldämmplatten 
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Multipor Innendämmung WI 
Konstruktions- und Detailbeispiele Innendämmung

5.1 
5.1.2

Detailnummer  (rechts)  entspricht  der im elektronischen  Detailkatalog:  www.multipor.de

Konstruktionsbeispiele Innendämmung
Holzbalkendecke ohne sichtbaren Balken/  
Außenwand mit Innendämmung

Stahlbetondecke mit Dämmkeil/ 
Außenwand mit Innendämmung

Dachanschluss mit Holzbalkendecke Dachanschluss mit Massivdecke

Innendämmung   16-005

Innendämmung   16-009

Innendämmung   16-006

Innendämmung   16-010

007  Stahlbetondecke
040  Schwimmender  Estrich
168  Mauerwerk  vorhanden
169   Innenputz vorhanden  

(o. Ausgleichputz)
170 Deckenputz  vorhanden

171 Entkopplungsstreifen  (z.  B.  Hanf)
172  Holzbalken
173  Multipor  Leichtmörtel
174  Multipor  Armierungsgewebe
250  Multipor  Innendämmung  WI
254  Multipor  Dämmkeil

328 Dielenboden
329 Fermacell-Trockenestrich
330 Estrich  Randdämmstreifen
333 Schilfrohr
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Multipor Innendämmung WI 
Konstruktions- und Detailbeispiele Innendämmung

5.1 
5.1.2

Detailnummer  (rechts)  entspricht  der im elektronischen  Detailkatalog:  www.multipor.de

Konstruktionsbeispiele Innendämmung
Holzbalkendecke ohne sichtbaren Balken/  
Außenwand mit Innendämmung

Stahlbetondecke mit Dämmkeil/ 
Außenwand mit Innendämmung

Dachanschluss mit Holzbalkendecke Dachanschluss mit Massivdecke

Innendämmung   16-005

Innendämmung   16-009

Innendämmung   16-006

Innendämmung   16-010

007  Stahlbetondecke
040  Schwimmender  Estrich
168  Mauerwerk  vorhanden
169   Innenputz vorhanden  

(o. Ausgleichputz)
170 Deckenputz  vorhanden

171 Entkopplungsstreifen  (z.  B.  Hanf)
172  Holzbalken
173  Multipor  Leichtmörtel
174  Multipor  Armierungsgewebe
250  Multipor  Innendämmung  WI
254  Multipor  Dämmkeil

328 Dielenboden
329 Fermacell-Trockenestrich
330 Estrich  Randdämmstreifen
333 Schilfrohr
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360 Mineraldämmplatten 

Ausgabe 01/2013

Multipor Innendämmung WI 
Konstruktions- und Detailbeispiele Innendämmung

5.1 
5.1.2

Detailnummer  (rechts)  entspricht  der im elektronischen  Detailkatalog:  www.multipor.de

Konstruktionsbeispiele Innendämmung
Einbindende vorhandene Innenwand mit gerader 
Dämmplatte

Einbindende vorhandene Innenwand mit Dämmkeil

Anschluss der Trockenbauwand direkt an die 
 Außenwand

Anschluss der Trockenbauwand direkt an die  
Multipor Dämmschicht

  

  

  

   

006  Wärmedämmung
013  Stahlprofil
135  Gipsfaserplatte
168  Mauerwerk  vorhanden
169  Innenputz  vorhanden (o. Ausgleichputz)

171  Entkopplungsprofil  (z.   B.  Hanf)
173  Multipor  Leichtmörtel  
174  Multipor  Armierungsgewebe
250  Multipor  Innendämmung  WI
254  Multipor  Dämmkeil

360 Mineraldämmplatten 

Ausgabe 01/2013

Multipor Innendämmung WI 
Konstruktions- und Detailbeispiele Innendämmung

5.1 
5.1.2

Detailnummer  (rechts)  entspricht  der im elektronischen  Detailkatalog:  www.multipor.de

Konstruktionsbeispiele Innendämmung
Einbindende vorhandene Innenwand mit gerader 
Dämmplatte

Einbindende vorhandene Innenwand mit Dämmkeil

Anschluss der Trockenbauwand direkt an die 
 Außenwand

Anschluss der Trockenbauwand direkt an die  
Multipor Dämmschicht

  

  

  

   

006  Wärmedämmung
013  Stahlprofil
135  Gipsfaserplatte
168  Mauerwerk  vorhanden
169  Innenputz  vorhanden (o. Ausgleichputz)

171  Entkopplungsprofil  (z.   B.  Hanf)
173  Multipor  Leichtmörtel  
174  Multipor  Armierungsgewebe
250  Multipor  Innendämmung  WI
254  Multipor  Dämmkeil

360 Mineraldämmplatten 

Ausgabe 01/2013

Multipor Innendämmung WI 
Konstruktions- und Detailbeispiele Innendämmung

5.1 
5.1.2

Detailnummer  (rechts)  entspricht  der im elektronischen  Detailkatalog:  www.multipor.de

Konstruktionsbeispiele Innendämmung
Einbindende vorhandene Innenwand mit gerader 
Dämmplatte

Einbindende vorhandene Innenwand mit Dämmkeil

Anschluss der Trockenbauwand direkt an die 
 Außenwand

Anschluss der Trockenbauwand direkt an die  
Multipor Dämmschicht

  

  

  

   

006  Wärmedämmung
013  Stahlprofil
135  Gipsfaserplatte
168  Mauerwerk  vorhanden
169  Innenputz  vorhanden (o. Ausgleichputz)

171  Entkopplungsprofil  (z.   B.  Hanf)
173  Multipor  Leichtmörtel  
174  Multipor  Armierungsgewebe
250  Multipor  Innendämmung  WI
254  Multipor  Dämmkeil

360 Mineraldämmplatten 

Ausgabe 01/2013

Multipor Innendämmung WI 
Konstruktions- und Detailbeispiele Innendämmung

5.1 
5.1.2

Detailnummer  (rechts)  entspricht  der im elektronischen  Detailkatalog:  www.multipor.de

Konstruktionsbeispiele Innendämmung
Einbindende vorhandene Innenwand mit gerader 
Dämmplatte

Einbindende vorhandene Innenwand mit Dämmkeil

Anschluss der Trockenbauwand direkt an die 
 Außenwand

Anschluss der Trockenbauwand direkt an die  
Multipor Dämmschicht

  

  

  

   

006  Wärmedämmung
013  Stahlprofil
135  Gipsfaserplatte
168  Mauerwerk  vorhanden
169  Innenputz  vorhanden (o. Ausgleichputz)

171  Entkopplungsprofil  (z.   B.  Hanf)
173  Multipor  Leichtmörtel  
174  Multipor  Armierungsgewebe
250  Multipor  Innendämmung  WI
254  Multipor  Dämmkeil
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Reducerea costurilor 
pentru încălzire
Căldura este irosită în multe 
clădiri existente, dar ves-
tea bună este că energia 
consumată pentru aceste 
clădiri poate fi redusă simţitor 
prin măsuri de termoizolare 
corespunzătoare.

Creşterea valorii unei clădiri
Renovarea unei clădiri ajută 
la restaurarea şi menţinerea  
unor proprietăţi iniţiale ale 
materialelor. Planificată şi 
corect executată, renovarea 
alături de îmbunătăţirea 
performanţei energetice prin 
termoizolare cresc valoarea 
clădirii pe piaţa imobiliară.

Economie la renovare
Termoizolarea în cadrul 
modernizării clădirilor  
existente nu este doar un 
lucru practic, ci şi economic, 

atunci când sunt vizate 
activităţi precum: mentenanţă, 
reconversii funcţionale sau 
extinderi ale clădirilor.

Renovarea pentru prevenirea 
umidităţii şi a mucegaiului
Distrugerile cauzate de 
umiditate şi mucegai sunt 
deseori rezultatul unei 
ventilări incorecte. Dar pot fi şi 
rezultatul evoluţiei tempera-
turilor scăzute pe suprafaţa 
interioară a pereţilor de contur 
(exteriori). În acest caz, uti-
lizarea plăcilor minerale ter-
moizolatoare Multipor este un 
remediu necesar.

Confort crescut la interior
Măsurile de termoizolare în 
combinaţie cu sistemele de 
climatizare modernizate ajută 
la obţinerea confortului  la in-
terior. Un microclimat plăcut, 
cu uniformitate a temperaturii 

optime şi o umiditate ținută 
sub control, contribuie la 
bunăstarea locuitorilor.

Protecţia climatului
Aproape o treime din totalul 
consumului primar de energie 
aparțin caselor particulare, 

din care aproximativ 70% este 
folosit pentru climatizare. Mi-
lioane de locuinţe pot beneficia 
de o termoizolare eficientă 
care prin consumuri mici de 
energie poate determina pro-
tejarea combustibililor fosili şi 
reducerea emisiilor de CO2.

Numărul clădirilor rezidenţiale 
care necesită reparaţii şi 
modernizări este foarte ridicat. 
Mai mult decât atât, există 
foarte multe clădiri istorice 
aparţinând patrimoniului 
naţional care necesită a fi 
restaurate.

Unde poate fi utilizat 
sistemul bazat pe plăcile 
minerale izolatoare  
Multipor?

 Clădiri vechi şi clădiri noi
 Restaurarea clădirilor vechi
 Clădiri protejate (ex. monumente istorice)
 Școli, grădiniţe, biserici
 Spitale, clădiri sociale
 Clădiri de birouri 

Care sunt beneficiile şi 
avantajele utilizării 
Multipor?

 Faţada îşi păstrează aspectul iniţial
 Obţinerea unei izolări termice a faţadelor protejate prin lege  

    (ex. monumente istorice)
 Permite încălzirea rapidă a interiorului protejat 

    (ex: şcoli, biserici, clădiri de birouri)
 Creează un microclimat sănătos la interior
 Se poate aplica atunci când, din punct de vedere tehnic sau legal, 

    nu se poate acţiona la exterior
 Nu necesită folosirea unei bariere de vapori pentru a termoizola

    eficient

Multipor pentru clădiri cu 
consum redus de energie!



TERMOIZOLAȚIE INTERIOARĂ26

Am fost surprins de capacităţile 

oferite de plăcile minerale 

termoizolatoare  Multipor. 

Sistemul izolator Multipor 

este cu adevărat remarcabil în 

termeni de fizica construcţiei şi 

posibilităţile de proiectare.

Staubach + Partner, Fulda, 
Germania Architect Witte

Încă sceptici? Acestea sunt referințele noastre

Moară veche în Fulda, Germania, extrem de deteriorată în urma unui incendiu, complet reconstruită

Arhitectură clasică şi modernă Elemente vechi… recombinate
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O izolare la interior este 

necesară în primul rând pentru 

a preveni acumularea de umidi-

tate în interiorul peretelui.

 Pentru noi, proprietăţile spe-

ciale ale materialului mineral 

de izolaţie Multipor au fost cru-

ciale pentru reconstrucţie.

Frank Diestler, birou de 
arhitectură Diestler, Wittlich

Castel din Lieser Moselle, Germania  - conservare şi  standarde moderne de izolare
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Notă: această broșură este publicată de Xella RO S.R.L. Informațiile sunt prezentate cu 
scop de sfaturi practice și sunt revizuite până la momentul publicării.

Ținând cont că reglementările și legile în vigoare sunt într-un proces de continuă 
schimbare, informațiile cuprinse în acest pliant nu sunt cu caracter legal și nu pot fi 
supuse ca probe pentru reclamații. 

O consultare a normativelor și reglementărilor în vigoare trebuie atent făcută pentru 
fiecare caz în parte.
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Xella RO S.R.L.
www.multipor.ro
www.termoizolareinterioara.ro

Linia verde 
0800 008 222


