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REZUMAT: În lucrare se vor prezenta modalităţile de evaluare experimentală a performanţelor 
produselor şi sistemelor de protecţie/placare exterioară ale clădirilor. Astfel vor fi abordate 
metodele de încercare în laborator atât pentru produse de finisare şi protecţie exterioară, cât şi 
pentru elemente de închidere cu vitraj termoizolant. 

Cuvinte cheie: permeabilitate la vapori de apă, conductivitate termică, sistem ETICS, tencuieli 
decorative, vitraj termoizolant.  

1. INTRODUCERE 

Sistemele de protecţie exterioară ale clădirilor sunt 
alcătuite în principal, dintr-un strat termoizolant 
realizat din materiale termoizolante eficiente, care 
este aplicat, de regulă, pe faţa exterioară a 
elementelor de anvelopă a clădirilor, în scopul 
creşterii performanţei de izolare termică şi reducerii 
la minim a neuniformităţii câmpului de temperatură 
şi un strat de finisare exterioară, care poate fi, 
tencuială decorativă sau o vopsea pentru exterior, 
care permite transferul vaporilor de apă din interiorul 
sistemului către exterior (Baciu şi colab., 2010). 

Evaluarea comportării higrotermice se referă la 
determinarea caracteristicilor termo-fizice ale 
produselor şi sistemelor de protecţie exterioară a 
clădirilor, astfel: determinarea conductivităţii temice, 
determinarea rezistenţei termice, determinarea 
coeficientului de absorbţie a vaporilor de apă. 

În funcţie de rezultatele caracteristicilor mai sus 
prezentate proiectantul alege alcătuirea elementelor 
de închidere cât şi evaluarează comportarea difuziei 
vaporilor de apă. 

2. DESCRIEREA SISTEMELOR DE 
PROTECŢIE/PLACARE EXTERIOARĂ 

ALE CLĂDIRILOR 

2.1. Pentru pereţi exteriori şi planşee termoizolate la 
faţa inferioară (intrados) 

Structura sistemului de izolare termică, specifică 
tipului de element de închidere pe care urmează a fi 
aplicat/fixat, este alcatuită, de la interior spre 
exterior, din: 

- strat de lipire a materialului termoizolant - cazul 
termosistemelor, la care materialul termoizolant 
(polistiren şi uneori plăci rigide din vată minerală 
hidrofobizată) este aplicat prin lipire, în general cu 
mortare sau soluţii adezive; 

- piese de prindere (de regulă dibluri rozetă) a 
materialului termoizolant de stratul de rezistenţă al 
elementului de închidere, în cazul materialelor 
termoizolante aplicate prin fixare mecanică sau lipire 
şi fixare mecanică; 

- strat de protecţie a materialului termoizolant, care 
trebuie să asigure protecţia termoizolaţiei împotriva 
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agenţilor mecanici şi climatici datoraţi exploatării 
normale (de regulă, sub formă de gleturi adezive 
armate cu ţesătură din fibre); 

- strat de finisaj exterior, impermeabil la apă şi 
permeabil la vaporii de apă. 

2.2. Acoperişuri şi planşee termoizolate la faţa 
superioară 

Structura sistemului de izolare termică este este 
alcatuită, de la interior spre exterior, din: 

- strat de rezistemţă (după caz, planşeu - orizontal sau 
înclinat, beton de pantă, podină etc.); 

- după caz, barieră contra vaporilor de apă, cu sau 
fără strat de difuzie; 

- materialul termoizolant sub formă de plăci rigide 
(polistiren rigid sau plăci rigide din vată minerală 
pentru acoperişuri-terasă sau terase/balcoane peste 
spaţii interioare), respectiv plăci din vată minerală 
sau polistiren amplasate între elementele de rezistenţă 
(grinzile) planşeului; 

- după caz, strat de protecţie (podina planşeului, strat 
de protecţie a plăcilor din polistiren în cazul aplicării 
la cald a stratului hidroizolant etc.); 

- după caz, piese de fixare a stratului termoizolant 
şi/sau hidroizolant; 

- hidroizolaţie, cu sau fără strat de difuzie; 

- structură pardoseală - cazul acoperişurilor terasă sau 
teraselor/balcoanelor peste încăperi încălzite. 

2.3. Acoperişuri cu pod, termoizolaţia aplicată 
între capriorii şarpantei 

Structura sistemului de izolare termică este este 
alcatuită, de la exterior spre interior, din: 

- învelitoare; 

- după caz, strat suport învelitoare (astereală); 

- termoizolaţie (de regulă din vată minerală, sub 
formă de rulouri, saltele sau plăci) fixate între 
căpriori (de regula cu plasă de sârmă); 

- după caz, strat termoizolant suplimentar continuu, 
peste căpriori, sub stratul de protecţie; 

- barieră contra vaporilor de apă (în cazul în care 
vata minerală nu este caşerată din fabricaţie cu o folie 
cu rol de barieră contra vaporilor de apă, de regulă 
din aluminiu); 

- strat de protecţie (după caz, scândură/lambriu 
lemn, plăci din gips-carton, etc.) (Ţabrea, 1998;         
C 107/0 - 2002; C 107 - 2005). 

Cerinţele, metodele de încercare şi nivelurile de 
performanţă pentru materialul termoizolant, 
polistirenul care intră în alcătuirea sistemelor 
compozite de izolare termică la exterior (ETICS) 
privind evaluarea performanţelor termo - fizice sunt 
prezentate în Tabelul 1 (Baciu, Lazăr, 2006). 

Tabel 1 - Cerinţele, standardele de încercare 
şi nivelurile de performanţă pentru polistirenul 

care intră în alcătuirea sistemelor (ETICS). 
 

Denumirea încercării Standard 
încercare 

Cerinţe 
Nivel de performanţă 

Determinarea 
rezistenţei termice prin 
metoda plăcii calde 
gardate şi prin metoda 
cu termofluxmetru 
pentru produse cu 
rezistenţă termică mare 
şi medie 

SR EN 
12667:2002 

R ≥ 1,0 (m2 ·0K)/W 

Determinarea 
proprietăţilor de 
transmisie a vaporilor 
de apă 

SR EN 
12086:2013 

≥ 0,018 mg/(Pa·h·m) 

Evaluarea performanţelor termice se referă în 
principal la: 

∑ determinarea rezistenţei termice şi conductivităţii 
termice 
Încercarea se efectuează (SR EN 12667:2002), prin 
metoda termofluxmetrică pentru produse care au o 
rezistenţă termică > 0,5 (m2 0K)/W. 
Aparatul de încercare are ca scop să stabilească 
pentru o epruvetă cu feţe plane şi paralele un transfer 
de căldură cu o densitate uniformă şi constantă, 
unidirecţională a fluxului de căldură. 

Determinarea se realizează pe epruvete, plane cu 
dimensiunile de 300 mm x 300 mm; grosimea trebuie 
să fie cea a produsului cu un maxim de 90 mm. 
Aparatul determină automat grosimea epruvetei şi 
înregistrează valoarea rezistenţei şi a coeficientului 
de conductivitate termică. 

∑ determinarea rezistenţei la permeabilitate la vapori 
de apă 

Încercarea se efectuează (SR EN 12086:2013), prin 
determinarea vitezei de transmisie a vaporilor de apă, 
permeanţei la vaporii de apă şi permeabilităţii la 
vaporii de apă ale epruvetelor  în regim staţionar, sub 
diferite seturi de condiţii de încercare specificate, 
pentru produse termoizolante. Se utilizează pentru 
materiale omogene şi pentru produse care pot conţine 
pelicule sau acoperiri complete din diferite materiale. 
Viteza de transmisie a vaporilor de apă şi valorile de 
permeanţă sunt specifice pentru grosimea epruvetei 
de încercat (adică a produsului). Pentru produse 
omogene, permeabilitatea la vapori de apă este o 
proprietate a materialului. 
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Permeabilitatea la vapori de apă a unui produs 
omogen este o proprietate a materialului şi reprezintă 
cantitatea de vapori de apă transmisă în unitatea de 
timp printr-o unitate de suprafaţă a produsului 
raportată la unitatea de diferenţă de presiune de 
vapori dintre feţele sale pentru o unitate de grosime. 

Principiul metodei este următorul: datorită diferenţei 
dintre presiunea parţială de vapori de apă din 
epruveta de încercat şi atmosfera de încercare, 
vaporii de apă migrează prin aceasta. Se efectuează 
cântăriri periodice ale ansamblului iar când se atinge 
regimul staţionar, se determină viteza de transmisie a 
vaporilor de apă. Ca exicant se foloseşte soluţia 
apoasă saturată de azotat de potasiu care se aşează în 
cupa metalică pentru măsurarea permeabilităţii la 
vapori, spaţiul de aer dintre exicant şi epruveta de 
încercat. 

Tencuielile exterioare şi interioare pe bază de lianţi 
organici pot să fie definite în funcţie de: 
- natura chimică şi fizică a principalilor lianţi activi şi 
starea lor (soluţie, dispersie sau pulbere), care are un 
rol principal pentru caracteristicile finale ale 
suprafeţei acoperite cu unul sau mai multe straturi; 
- aspectul finisărilor şi tehnica de aplicare; 
- caracteristicile şi/sau tipul de utilizare. 

Tencuielile exterioare şi interioare sunt produse 
industriale realizate în formă lichidă sau de pastă, 
gata de utilizare sau pulbere, care dobândesc 
caracteristici finale, după uscare şi întărire completă.  

Cerinţele privind caracteristicile tencuielilor 
exterioare şi interioare uscate şi întărite, trebuie 
definite utilizând metodele şi procedurile de încercări 
specificate în standardul european SR EN 
15824:2009, prezentate în tabelul 2 (Baciu, Lazăr, 
2011). 

Tabel 2 - Cerinţele, standardele de încercare 
şi nivelurile de performanţă pentru tencuiala decorativă 

care intră în alcătuirea sistemelor (ETICS) 
 

Denumirea încercării Standard 

încercare 

Cerinţe 

Nivel de performanţă

Permeabilitatea la 
vapori de apă (pentru 
tencuieli exterioare) 

SR EN ISO 

7783:2012 

Viteza de transmitere   
a vaporilor de apă, V 

g/(m2x zi) 

V1  > 150 Permeabilitate 
mare 

V2  15 - 150 

Permeabilitate medie 

V3  ≤ 0,6 

Permeabilitate scăzută 

Conductivitate termică SR EN 
1745:2012 

 

Valoare declarată 

funcţie de 

densitate 

2.4. Sisteme cu vitraj termoizolant 

Elementele de închidere cu vitraj termoizolant sunt o 
componentă de bază a fondului construit, fac parte 
integrantă din anvelopa clădirii, astfel încât într-un 
proces de modernizare (reabilitare) din punct de 
vedere higrotermic, sunt importante următoarele 
performanţe: transmitanţa termică, permeabiltatea la 
aer, etanşeitatea la apă, rezistenţa la vânt. 

Elementele vitrate sunt sistemele prin care se pierde 
cea mai mare parte din căldură: la clădirile 
rezidenţiale ferestrele ocupă minim 15% din 
suprafaţa exterioară a faţadei iar la clădirile publice 
acestea pot reprezenta cca. 70-80% din suprafaţă. 

Pierderile de căldură prin radiaţie pot fi reduse prin 
acoperirea suprafeţelor dinspre interior, cu pelicule 
care să asigure emisivitate scăzută (reducerea 
radiaţiei termice) sau pelicule cu proprietăţi optice şi 
de transmisie luminoasă care reflectă radiaţia solară. 

Diminuarea conductivităţii termice se poate realiza 
prin folosirea unor inserţii de gaze mai dense decât 
aerul (argon) , complet lipsite de umiditate, cu efect 
semnificativ mai ales atunci când distanţa între cele 2 
foi este mare. 

O fereastră cu o permeabilitate la aer mai mare are 
efect favorabil în ceea ce priveşte comportarea în 
exploatare prin faptul că permite difuzia vaporilor de 
apă din interior către exterior. 

Încercările privind rezistenţa la presiune din vânt, 
permeabilitatea la aer şi etanşeitatea la apă, se 
realizează folosind echipamente speciale (Fig 1, 2, 3). 
Încercările se efectuează pe elemente la scară 
naturală, pe familii de produse, indiferent de 
materialul profilului utilizat: lemn, PVC, aluminiu 
etc. (Baciu, Fiat, Lazăr, Ţabrea, 2010). 

Performanţa termică depinde de sistemul de închidere 
şi de proprietăţile termice ale vitrajului izolant. 
Rezistenţa termică a vitrajului trebuie să fie bine 
corelată cu rezistenţa termică a profilului din care 
este alcătuită tâmplăria, pentru a nu dirija condensul 
pe vitraj sau pe ramă. 

Performanţa acustică şi transmitanţa termică se 
determină în laboratoare strict specializate. Din 
această cauză standardul SR EN 14351-1+A1:2010 
permite evaluarea acestor performanţe prin calcul, 
pentru elemente total vitrate, pe baza performanţelor 
acustice şi termice ale vitrajelor izolante. 

1) Determinarea permeabilităţii la aer 

Încercarea se realizează conform standardului SR EN 
1026:2001. Acest standard stabileşte metoda care se 
utilizează pentru determinarea permeabilităţii la aer a 
ferestrelor şi uşilor asamblate complet, atunci când 
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sunt supuse la presiuni de încercare pozitive şi 
negative. 

Principiul metodei de încercare este aplicarea unei 
serii definite de presiuni de încercare şi măsurarea cu 
un dispozitiv de încercare corespunzător a debitul de 
aer care trece prin rosturile de închidere dintre toc şi 
cercevele, în funcţie de presiunea exercitată asupra 
ferestrei/uşii. 

Se calculează permeabilitatea la aer a ferestrei/uşii 
prin raportarea debitului de aer la lungimea rosturilor 
dintre ramele mobile - permeabilitate exprimată în 
m3/(hm), respectiv prin raportarea la aria totală a 
ferestrei/uşii - permeabilitate exprimată în m3/(hm2). 

Clasificarea în clase de etanşeitate la aer se realizează 
conform standardului SR EN 12207:2002 - “Ferestre 
şi uşi. Etanşeitate la aer. Clasificare”. 

 

Fig. 1 - Determinarea permeabilităţii la aer 

2) Determinarea etanşeităţii la apă 

Încercarea se realizează conform standardului SR EN 
1027:2001. Acest standard defineşte metoda 
convenţională care se utilizează pentru determinarea 
etanşeităţii la apă a ferestrelor şi uşilor asamblate 
complet. Etanşeitatea la apă reprezintă capacitatea 
elementului de încercare, închis şi blocat, de a se 
opune pătrunderii apei în condiţiile de încercare până 
la o presiune (Pmax = limită de etanşeitate). 

Principiul metodei de încercare este următorul: 
stropirea continuă cu o cantitate de apă stabilită, pe 
faţa exterioară a elementului pentru încercare, în timp 
ce sunt aplicate creşteri ale presiunii de încercare 
pozitive, la intervale regulate, înregistrând în acelaşi 
timp, în mod detaliat, presiunea de încercare şi zona 
de pătrundere a apei. 

Se înregistreză treapta de presiune şi locul/locurile 
unde s-au semnalat infiltraţii de apă (Fig. 2). 

 

Fig. 2 - Detaliu - pătrundere a apei 

3) Determinarea rezistenţei la încărcare din vânt 

Încercarea se realizează conform stadardului SR EN 
12211:2001. Principiul metodei de încercare este 
următorul: aplicarea unei serii definite de presiuni de 
încercare pozitive şi negative pe parcursul cărora sunt 
realizate măsurări şi examinări pentru a evalua prin 
intermediul unor traductori, săgeata relativă a feţei şi 
rezistenţa la deteriorările cauzate de încărcările 
datorate vântului. 

Se înregistrează deformaţiile şi deplasările la presiuni 
pozitive şi negative Fig. 3), cauzate de presiunea 
vântului şi se calculează deformaţia relativă frontală. 

Clasificarea în clase de rezistenţă la vânt se face 
conform normei SR EN 12210:2002 „Ferestre şi uşi. 
Rezistenţă la vânt. Clasificare”. 

 

Fig. 3 - Determinarea rezistenţei la presiunea vântului 

3. CONCLUZII 

Evaluarea caracteristicilor higroscopice este 
importantă atât pentru asiugurarea cerinţei 
fundamentale aplicabilă construcţiilor referiroare la 
igienă, sănătate şi mediu înconjurător cât şi 
asigurarea cerinţei fundamentale referitoare la 
economie de energie şi izolare termică. 

Determinarea performanţelor higroscopice ale 
sistemelor de protecţie/placare exterioară ale 
clădirilor este utilă: 

- proiectanţilor, pentru alegerea alcătuirii elementelor 
de închidere, calculului termic şi calculului privind 
difuzia vaporilor de apă; 
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- producătorilor de materiale de construcţii care 
trebuie să indice în Declaraţiile de Performanţă ale 
produselor, caracteristicile referitoare la 
conductivitatea termică/rezistenţa termică şi 
permeabilitatea la vapori de apă. 

Realizarea unor elemente de închidere care au o 
comportare favorabilă la difuzia vaporilor de apă 
satisface şi durabilitatea construcţiilor, componentă 
esenţială a cerinţei fundamentale privind utilizarea 
sustenabilă a resurselor naturale. 

BIBLIOGRAFIE 

Ţabrea, A. (1998) - Alcătuiri îmbunătăţite de pereţi şi 
acoperişuri din punct de vedere higrotermic - 
Teză de doctorat - Universitate Tehnică de 
Construcţii Bucureşti. 

Baciu, V., Lazăr, M. (2006), “Sisteme compozite de 
izolare termică la exterior pe bază de polistiren 
expandat. cerinţe, metode de încercare şi niveluri 
de performanţă”, Conferinţa CAMEX - Cu 
tehnologii noi restaurăm trecutul şi construim 
viitorul,13-17 Septembrie, PRISMA - Bucureşti. 

Baciu, V., Fiat, D., Lazăr M., Ţabrea, A. (2010) 
“Proceduri de încercare structuri de izolare 
termică”, CONTEL, Sibiu  

Baciu, V., Fiat, D., Lazăr M., Ţabrea A. (2010), 
“Proceduri de încercare tâmplărie cu vitraje 
izolante”, CONTEL, Sibiu; 

Baciu, V., Lazăr, M. (2011) “Noutăţi în domeniul 
reglementat referitor la aplicarea marcajului CE 

pentru tencuieli decorative pe bază de lianţi 
organici”, Conferinţa Naţională a Asociaţiei 
Producătorilor de Materiale pentru Construcţii 
din România, Produsele chimice şi materialele 
pentru construcţii. 

C 107/0 - 2002 - Normativ pentru proiectarea şi 
execuţia lucrărilor de izolaţii termice la clădiri. 

C 107 - 2005 - Normativ privind calculul termotehnic 
al elementelor de construcţie ale clădirilor. 

SR EN 1026:2001 - Ferestre şi uşi. Permeabilitate la 
aer. Metodă de încercare; 

SR EN 1027:2001 - Ferestre şi uşi. Etanşeitate la apă. 
Metodă de încercare; 

SR EN 12211:2001 - Ferestre şi uşi. Rezistenţa la 
încărcare din vânt. Metodă de încercare; 

SR EN 12667:2002 - Performanţa termică a 
materialelor şi produselor de construcţie. 
Determinarea rezistenţei termice prin metoda 
plăcii calde gardate şi prin metoda cu 
termofluxmetru. Produse cu rezistenţă termică 
mare şi medie 

SR EN 14351-1+A1:2010 - Ferestre şi uşi, 
caracteristici de performanţă. Partea 1: Ferestre 
şi uşi exterioare pentru pietoni, fără caracteristici 
de rezistenţă la foc şi/sau etanşeitate la fum; 

SR EN ISO 10077-1:2007/AC:2010 - Performanţa 
termică a ferestrelor, uşilor şi obloanelor. 
Calculul coeficientului de transfer termic. 
Partea 1: Generalităţi 

SR EN 12086:2013 - Produse termoizolante destinate 
utilizării la clădiri. Determinarea proprietăţilor 
de transmisie a vaporilor de apă  

 


