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Fișă tehnică

Descriere:
Duripanel B1-Floor este o placă extrem de robustă și de rezistentă, 
confecţionată dintr-un amestec de ciment și fibre de lemn, livrată cu lambă și 
canelură pe laterale, pentru a crea o îmbinare mai bună între 2 plăci. Opţiunea 
cu clasa de protecţie împotriva incendiilor B1 (greu inflamabilă) se folosește în 
general pentru pardoseli.

Caracteristici:
Grosime 18, 25 mm
Lăţime 625 mm
Lungime 1250 mm
Muchie Limba şi feder
Greutate* 22.9 / 31.8 kg/m² (în funcţie de grosime)
Densitate* ≥ 1000 kg/m³
Degajarea sau conţinutul de
formaldehidă E1

Clasa de reacţie la foc B-s1, d0
Conductivitate termică 0,35 W/mK
Rigiditate de flexiune (Modul E) ≥ 4500 N/mm²
Ambalare 25 plăci/palet

 *Valoare cu titlu informativ.
Duripanel B1-Floor îndeplinește cerinţele standardului SR EN 13501

Domenii de utilizare:
Duripanel B1-Floor este ideal pentru utilizare la:
▶ lucrări de cofraje portante pentru acoperișuri plate
▶ suport pentru sisteme de pardoseli
▶ șapă uscată cu rezistenţă mare la compresie
▶ podest (spaţiu podium)

Duripanel® B1-Floor

Placă cu densitate mare pe 
bază de ciment armată cu fibre



Recomandări depozitare și transportul plăcilor:
Calitatea înaltă a finisajelor cu Duripanel B1-Floor poate fi asigurată dacă se 

respectă următoarele recomandări:

▶ Duripanel B1-Floor este legat în pachete cu benzi de oţel. La legarea acestor 

pachete pe vehicul, trebuie să aveţi grijă să nu deterioraţi muchiile panourilor. 

Panourile trebuie protejate în timpul transportului. Panourile individuale trebuie 

transportate în poziţie verticală.

▶ Duripanel B1-Floor trebuie depozitat în spaţii plane, stivuit pe suporturi din lemn 

uscate.

▶ În timpul transportului și depozitării (depozitare intermediară, șantier) panourile 

trebuie protejate de deteriorare, soare și umezeală.

▶ Dacă există diferenţe de temperatură și umiditate, panourile trebuie să se 

adapteze la climatul ambiant. Panourile trebuie protejate de umezeală. La fel ca 

la toate panourile lemnoase, uscarea/umezirea pe o parte duce la deformarea 

panoului. Se recomandă condiţionarea suplimentară a aerului din spaţiul 

respectiv dacă umiditatea de la locul de instalare a panourilor se abate de la 

umiditatea obișnuită de 60%.

▶ Se recomandă ca, înainte de instalare, Duripanel B1-Floor să fie aclimatizat 48 

de ore la temperatura camerei de 15-25°C și umiditatea relativă de aprox. 

 40-60%.

▶ Locul de depozitare pentru Duripanel B1-Floor ar trebui să fie ales având în 

vedere capacitatea portantă a pardoselii. De exemplu, 1 palet de Duripanel B1- 

Floor 18 mm 625x1250 cântărește aprox. 447 kg.

Măsuri de protecţie:
Duripanel B1-Floor nu este clasificat ca produs periculos. Respectaţi prevederile 

generale de sănătate și securitate în muncă la montarea plăcilor de gips-carton.

Utilizaţi instrumente corespunzătoare când tăiaţi plăcile de gips-carton și purtaţi 

cască, mănuși și ochelari de protecţie.

Durabilitate

Performanţă tehnică 
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