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CL
ac

 panouri laterale : reprezintă elemente structurale prefabricate uşoare şi constituie o soluţie modernă, estetică, pentru 
operirea laterală a clădirilor.  

 
Se instalează uşor şi repede şi au excelente proprietăţi termoizolante. Muchiile lor dispun de o proiectare inovatoare care le asigură o 
etanşeitate perfectă şi oferă concomitent avantajul unei fixări ascunse. Profilul lor, cu uşoare nervuri intermediare, asigură o rezistenţă 
sporită la sarcină chiar şi în spectrul sarcinilor extreme. Sunt utilizate în principal pentru acoperirea laterală a clădirilor dar şi ca pereţi 
interiori, iar în cazuri speciale pot fi utilizate şi pentru confecţionarea plafoanelor false. 
 

W  W

 

 
Descriere Tehnică
 
 Panourile laterale ISOBAU de tip WCL sunt confecţionate astfel încât şuruburile lor de fixare pe scheletul clădirii să nu fie 
vizibile (fixare ascunsă). Ele constau din două table de oţel galvanizat şi vopsit (cu vopsea poliester) învelesc un miez din spumă 
poliuretanică cu proprietăţi ecologice şi de autostingere. Atât folia exterioară cât şi cea interioară sunt cvasi plane cu uşoare nervuri 
intermediare de adâncime < 1mm. Muchiile de pe lungimea panoului sunt modelate astfel încât să formeze îmbinări de tip mascul-
femel şi să camufleze capul şurubului de fixare şi sunt acoperite cu benzi din folie de aluminiu întărit care protejează spuma 
poliuretanică împotriva pătrunderii vaporilor. La comandă pot fi montate şi piese din cauciuc spongios pentru reducerea ventilaţiei. 
 
Lăţimea utilă a panourilor laterale WCL este de 1000mm, iar lungimea lor este limitată numai de capacităţile de transport şi amplasare 
(de obicei ≤ 18m). În fine, panourile pentru laterale sunt disponibile în diferite grosimi nominale. 
 
Tabelele 1 şi 2 prezintă : 
 

 tipurile particulare de panouri 
laterale WCL şi metoda lor de 
îmbinare  

 grosimea lor nominală 

 tipul de şurub de fixare recomandat 
atât pentru punctul fixării ascunse cât 
şi pentru grosimea completă 

 conductivitatea termică 

 greutatea pe metru pătrat a panoului 
(pentru o grosime a tablei de 0.5mm) 

 distanţa maximă permisă dintre reazeme 
pentru fiecare sarcină proiectată 

TABELUL 1 

Tip Panou Secţiune Panou Detaliu Îmbinare 
Panou

WCL3
 

WCL4

WCL5

WCL6
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WCL8

 

WCL10

TABELUL 2

Proprietăţi Mecanice / Caracteristici Tehnice ale Panourilor Laterale WCL

Distanţa Maximă Permisă Dintre Reazeme, l (m) Pentru Diferite 
Valori ale Sarcinii Uniform Distribuite, P (kg/m )*2

Tip Şurub De 
Fixare

l  l l ll

Tip 
Panou

Grosime 
Nominală 

d 
(mm)

Invizibil Vizibil

Conductivitate 
Termică,  

k 
(Kcal/m h C)2 o

Greutate 
Panou, 

W 
(kg/m²)

60 80 100 120 150 60 80 100 120 150

WCL3 30 SD_40 SD_50 0.60  9.38 2.85 2.60 2.40 2.25 2.10 3.35 3.05 2.85 2.65 2.50

WCL4 40 SD_50 SD_60 0.45  9.80 3.40 3.10 2.90 2.70 2.50 4.00 3.65 3.40 3.20 2.95

WCL5 50 SD_60 SD_70 0.36 10.20 3.95 3.60 3.35 3.15 2.90 4.65 4.25 3.95 3.70 3.40

WCL6 60 SD_70 SD_70 0.30 10.56 4.45 4.00 3.75 3.50 3.25 5.25 4.70 4.40 4.10 3.85

WCL8 80 SD_100 SD_110 0.23 11.35 5.15 4.70 4.35 4.10 3.80 6.05 5.50 5.10 4.80 4.45

WCL10 100 SD_110 SD_120 0.18 12.14 5.45 4.95 4.60 4.30 4.00 6.40 5.80 5.40 5.05 4.70

* (valorile din tabel corespund unei grosimi a tablei de 0.5 mm şi unei săgeţi a arcului de deformare ≤ l/150) 

Lăţimea panourilor laterale WCL este constantă, iar lungimea lor depinde de comandă. Toleranţele dimensionale permise sunt 
următoarele: grosime (–2 / +5 mm), lăţime (±2.5 mm), lungime (±10 mm) şi rectangularitate (max. 5 mm). Celelalte dimensiuni sunt 
pur indicative. 

 

Sistemul de asigurare a calităţii al ISOBAU satisface standardele internaţionale de calitate şi a obţinut Certificatul internaţional de 
asigurare a calităţii ISO 9001. De asemenea, luând permanent în considerare testele experimentale efectuate asupra mostrelor de 
panouri termoizolante de către laboratoarele certificate din străinătate, în cadrul KEDE (laboratorul Ministerului grec al mediului 
înconjurător, amenajării teritoriale şi lucrărilor publice) precum şi la Universitatea Tehnică Naţională din Atena, ISOBAU atestă, la 
solicitare, prin furnizarea certificatelor corespunzătoare, că panourile cu poliuretan de tip WCL au următoarele caracteristici: 

• Coeficient de Conductibilitate Termică la 10 C, λ  = 0.0212 w/m· K sau λ  = 0.018 kcal/m·h· C (ELOT 514) ο o
10

o
10

• Densitatea Spumei Poliuretanice, ρ = 40 ± 2 kg/m3 (ISO 845) 
• Rezistenţa la Compresiune Pentru o Deformaţie de 10%, σ  = 0.215 MPa (ISO 844), Ε  = 3.3 MPa (DIN 53 291-82) c c

O 845) 

• 
: Β2 (DIN 4102) sau Β1 la Cerere

• Conţinut Celule Închise : 95-98% (ASTM D 2856) 

• Rezistenţa la Tracţiune, Ε  = 4 MPa (ISt

• Rezistenţa la Încovoiere, Ε  = 3.7 Mpa b

Rezistenţa la Forfecare, G = 2.6 MPa (DIN 53 293-82) 
• Rezistenţa la Incendiu, Clasa de Incombustibilitate 
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În plus, ISOBAU aplică deja un sistem de management al mediului care satisface standardele internaţionale de protecţie a mediului şi a 
abţinut Certificatul internaţional de management al mediului ISO 14001. Astfel, spuma poliuretanică produsă de ISOBAU se 
conformează cadrului legal de bază privitor la protecţia mediului şi satisface cerinţele Protocolului de la Montreal (23-25 Mai 2000) 
referitor la utilizarea generală a agenţilor de spumare în industria producătoare de sisteme poliuretanice. Spuma poliuretanică foloseşte 
ca agent de spumare pentanul, are proprietăţi ecologice şi de autostingere, nu este higroscopică, iar caracteristicile ei mecanice nu 
suferă modificări în mediul exterior. 
 
Laminatul din oţel este galvanizat şi vopsit (cu vopsea poliester, o răşină termoîntărită de silicon şi poliester aplicată asupra uneia sau 
ambelor suprafeţe ale tablei de oţel galvanizate la cald) şi grosimea lui uzuală este de 0,5 mm (toleranţe dimensionale conform 
EN10143). 
 
Baza metalică a tablei este un laminat din oţel galvanizat la cald de tip  DX51D (FePO  G) în conformitate cu 2 ΕΝ 10142 şi EN 10147, 
având următoarele caracteristici : 
 

• Galvanizare Tip Z200 sau Z275 → Greutatea Galvanizării : 200 sau 275 gr/m  2

• Limita Minimă de Curgere : R  = 280 Ν/mm  e
2

• Rezistenţa Maximă la Tracţiune : R  = 500 Ν/mm2 m

• Elongaţia Minimă de Rupere : Α = 20% 
  
(Specificaţiile corespunzătoare ale EN 10142 sunt DIN 17162, BS 2889, ASTM A 527 şi AFNOR 32.321/36.322).

 

   Înveli

  Prelucrare chimică a suprafe

 

 
 

    SECŢIUNE A TABLEI DE OŢ ZATE ŞI PREVOPSITEEL GALVANI

   Vopsea poliester 

ş primer 

ţei 

  Zincare prin galvanizare la cald 

  Oţel laminat 

  Zincare prin galvanizare la cald 

  Prelucrare chimică a suprafeţei 

  Înveliş primer + Vopsea poliester

 

Laminatul de oţel galvanizat în prealabil este supus prelucrării chimice (de ex. skin passing), este acoperit în continuare cu primer şi 
vopsit în fine cu vopsea poliester. Vopseaua este special destinată confecţionării de panouri izolante cu poliuretan pentru acoperişuri 
sau pereţi laterali şi este recomandată în general pentru utilizare externă şi internă. De asemenea, este recomandată pentru utilizarea 
în mediile industriale uşor poluate precum şi în industria alimentară, în măsura în care nu intră în contact direct cu alimentele. 

Caracteristicile tehnice ale vopselei de poliester sunt următoarele :  

aţa interioară

sub unghi 

ă timp 

• Rezistenţă în Mediu Alcalin   
pariţia porozităţii sau coroziunii. De asemenea, nu se observă 

 la încheierea 

       Ciclare → 60 minute lumină, 60 minute întuneric – după 500/1000 
         ore testare nu se înregistrează fisurarea sau decojirea vopselei. 
  

 

• Grosimea vopselei pe faţa exterioară  : 25 ± 3 μm. 

• Grosimea vopselei pe f   : ≥ 5μm, culoare gri. 

• Strălucirea   : 60.405 (ASTM 523) 

• Duritatea     : Mai mare decât F pe scala Koh-I-Noor. 

• Rezistenţa la Umiditate Relati : Clasa Νο. 8 conform ASTM D 714 după o expunere la umiditate relativvă (100%) 
         de 1000/1500 ore. 

: După 250/500 ore de expunere la mediu alcalin (ASTM B 117), nu se 
  observă a
  semne de decojire a vopselei după trecerea a patru (4) ore de
  testului.  

• Îmbătrânire Artificială   : Test în conformitate cu Atlas mod.XWWR weatherometer. 
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TABELUL 3 

DISPONIBIL FOLII

CULORI DE BAZĂ* Grosimea or (mm) Foliil

 D U DENUMIR CALA RAL 0.40 0.50 0.60ENUMIRE ISOBA E PE S

 CREM RAL 1014 IVORY   

 ALBASTRU RAL 5010 GENTIAN BLUE   

 ALB 24ASTRU RAL 50 PASTEL BLUE   

 GRI RAL 7030 STONE GREY   

 ALB RAL 9002 GREY WHITEFo
lia

 E
xt

er
io

ar
ă

 AR 06 WHIT INUMGINTIU RAL 90 E ALUM   

 CREM RAL 1014 IVORY   

 A 4LBASTRU RAL 502 PASTEL BLUE   

 VERDE RAL 6021 PALE GREEN   

 GRI RAL 7030 STONE GREY   

Fo
lia

 I
nt

er
io

ar
ă

 ALB RAL 9002 GREY WHITE

* (culori suplimentare 
 

şi alte calităţi de vopsea disponibile la cerere)

Rezistenţa Mecanică şi Suficienţa Statică 
 
Panourile de tip WCL pot fi considerate practic inflexibile, inclusiv pentru distanţe suficient de mari dintre reazeme. În Tabelul 2 de mai 
sus sunt date, alături de alte caracteristici tehnice, distanţele maxime recomandate între reazeme pentru diferite valori ale sarcinii 
uniform distribuite, în cazul sprijinirii la cele două capete şi în caz de reazeme multiple (≥4). Valorile din tabel corespund unei folii 

150, fiind confirmate şi în laborator. 

i mare decât valorile 

ţă, sarcina care revine unui şurub este Ps 

r datorată dilatării termice diferite a celor două feţe ale 

mentare în şuruburile de 
 în considerare. 

standard de 0.5 mm grosime şi unei săgeţi a deformării fmax ≤ l/
 
 
Mai concret, pe durata testelor experimentale de deformare 
asupra panourilor laterale WCL, s-a constatat că panourile 
ISOBAU depăşesc exigenţele pentru o săgeată a deformării f  ≤  
/150 şi că limita de rupere este cu mult ma

max

l
sarcinilor indicate în Tabelul 2. 
 
Restricţii suplimentare pentru distanţa maximă dintre reazeme 
sunt impuse de densitatea de suport a construcţiei. De notat că 
fiecare şurub de fixare poate prelua sarcini de tracţiune ≤ 120 kg. 
În figura alăturată este înfăţişat un exemplu tipic de fixare a 
două panouri laterale de tip WCL, în care sunt utilizate patru (4) 
şuruburi pentru punctele de fixare ascunsă (FA) şi alte două (2) 
şuruburi de fixare vizibilă (FV). Astfel, o sarcină totală de 
tracţiune P  = 9 x 60kg/m  = 540kg trebuie distribuită pe şase 
6) şuruburi. În consecin

tot
2

(
= 90Kg ≤ 120 kg. 
 
De asemenea, la proiectarea statică trebuie luată în considerare 
şi influenţa diferenţelor de temperatură care în anumite situaţii 
pot provoca puternice forţe interioare, îndeosebi în cazul utilizării 
panourilor de grosime mare. Aceste forţe provin din deformarea 
anourilop

lor.  
 
În plus, în cazul lungimilor mari ale panourilor (>12m), datorită 
diferenţelor mari de temperatură dintre scheletul metalic şi 
panou, precum şi dilatărilor şi contractărilor manifestate, se 
exercită forţe de tăiere şi încovoiere supli
fixare, care trebuie luate

(FV)

(FV)

(FA)

(FA)

(FV)Ş  
Ascunsă 
urub de Fixare

(FA)

9m

(FA)

 

Şur e 
Vizibilă (FV) 

ub de Fixar
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Rezistenţă la Foc
 

, requirements and testing), panourile din poliuretan şi în general materialele izolante utilizate în construcţii sunt 
asificate, în raport cu nivelul lor de rezistenţă la foc şi cu „contribuţia” lor la extinderea unui incendiu, în următoarele patru (4) 

categorii :  
 

anourile cu poliuretan de tip WCL ale ISOBAU sunt clasificate în categoria B2, dar pot fi produse la cerere şi în conformitate cu 

ăsurătorilor rezistenţei la foc a produselor ei. Întregul dispozitiv 
xperimental este alcătuit dintr-o incintă, un arzător şi un set de patru (4) termometre amplasate în diferite puncte ale incintei pentru 

oţel al panoului. În Tabelul 4 care urmează sunt prezentate informaţii referitoare la testele experimentale 
fectuate asupra diferitelor tipuri de panouri laterale, precum ţie a temperaturii din incinta experimentală pe durata 

testului de rezistenţă la foc.
 

 Foc le W

În conformitate cu standardul german DIN 4102 (Fire behavior of building materials and building components – Roof coverings / 
Terminology
cl

• ‘Contribuţie’ infinitezimală (aproape incombustibile) • ‘Contribuţie’ normală (acceptabile) – Clasa Β2 

• ‘Contribuţie’ foarte scăzută (dificil inflamabile) – Clasa Β1 • ‘Contribuţie’ ridicată (neacceptabile) – Clasa Β3 

 
P
standardele categoriei B1. 
 
La nivel european, este în curs de elaborare un nou standard pentru rezistenţa/protecţia la foc a pereţilor din panouri cu miez de 
poliuretan,  bazat pe testarea la „scară mare” (Large Scale Test). Prevăzând evoluţiile internaţionale din acest sector, ISOBAU a pus 
deja la punct o incintă de testare experimentală destinată m
e
înregistrarea modificărilor de temperatură din interiorul acesteia. 
 
Pe durata procedurii experimentale, două panouri laterale montate complet sunt fixate în poziţie verticală ca perete lateral al feţei 
anterioare a incintei. În continuare, cu ajutorul arzătorului cu petrol flacăra este dirijată din partea din spate a incintei înspre interiorul 
acesteia, cu scopul de a-i creşte treptat temperatura. Testul de rezistenţă la foc a fiecărui produs este efectuat proiectându-se flacăra 
direct asupra învelişului din 
e şi curbele de varia

TABELUL 4 

Rezultatele Testelor de Rezistenţă la  a Panourilor Termoizolante Latera CL

Tip Panou

Tempe lor de 
Combustie, Distorsi r şi Deformărilor pe 

Linia de nourilor 

Temperatu Apariţie a 
Flăcării pe Li e Îmbinare a Indicele R ţei la Foc 

(min)

ratura Medie de Apariţie a Gaze
unilo

Îmbinare a Pa
o( C)

ra Medie de 
nia d

Panourilor 
o( C)

ezisten
 

WCL3 Test incomplet Test incomplet Test incomplet

WCL4 430 460 ≥ 45

WCL5 525 550 ≥ 60

WCL6 540 570 ≥ 70

WCL8 570 605 ≥ 85

WCL10  incompletTest incomplet Test incomplet Test

Curbe Indicative de Variaţie a Temperaturii în Interiorul 
Incintei Experimentale 

0

100

200

300

400

500

600

700

0 5 15 20 30 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85

Te
m

pe
ra

tu
ra

 (ο
C

)

Termometrul 1

Timpul (mins)

Termometrul 2

Termometrul 3

Termometrul 4

Întreruperea Testului
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Scopul testului de rezistenţă la foc de mai sus este determinarea comportamentului la foc al panourilor laterale de tip WCL precum şi 
măsurarea indicelui de rezistenţă la foc (min). Indicele de rezistenţă la foc este definit ca timpul măsurat de la începutul testului până 
la momentul apariţiei gazelor de combustie intense şi a flăcării la linia de îmbinare a panourilor. În acest moment, deşi nu există riscul 
ezmembrării şi prăbuşirii premature a construcţiei, testul este întrerupt din motive de securitate. ISOBAU furnizează la cerere 

e la nivel 
european, putem afirma cu certitudine că panourile de tip WCL ale ISOBAU pot fi utilizate în condiţii de siguranţă pentru 
confecţionarea pereţilor despărţitori interiori ai clădirilor, întrucât limitează cu succes extinderea incendiului la spaţiile vecine. 

d
Certificate de rezistenţă la foc pentru fiecare grosime a panourilor laterale WCL asupra căreia a fost efectuat testul corespunzător.   
 
Având în vedere rezultatele testelor de rezistenţă la foc de mai sus precum şi experienţa anterioară a accidentelor real

Detalii Tehnice 
 
a) Montarea Panourilor Laterale – Etanşarea Îmbinărilor şi Punctelor de Fixare
 
Panourile laterale ale ISOBAU de tip WCL oferă avantajul fixării ascunse şi constituie soluţia cea mai modernă, practică şi estetică 
pentru acoperirea laterală a clădirilor şi confecţionarea pereţilor despărţitori interiori. Pentru conectarea şi etanşarea optimă a 

binărilor panourilor laterale WCL, în afara şurubului de fixare, poate fi utilizată o piesă din cauciuc (rodelă) pentru punctul de fixare 
şi o piesă specială din cauciuc spongios pentru îmbinarea panourilor. 
  

îm

 
 
b) Extensiuni – Piese Speciale 

 
 

 

        
 

  unghi exterior & interior (               &              )                         perete de scurgere (                ) 

 ,,Piesă de cauciuc 
spongios’’ la cerere

 Direcţia Dominantă a Vântului   Faţa Exterioară a Panoului   Faţa Exterioară a Panoului

Direcţia de Instalare a Panourilor Laterale

     Muchie ,,Mascul’’ a Panoului          Muchie ,,Femela’’ a Panoului

unghi interior 

panou acoperire 
laterală WCL 

perete de scurgere

 perete de scurgere

   traversă 

panou acoperire 
laterală WCL

unghi exterior
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L    18m 3/5 L

1/5 L

1/5 L

                  

nt                                           
                   (SD_40, SD_50, etc.) 

      
              Şurub de fixare autofileta

 

Manipulare, Descărcare, Depozitare, Instrucţiuni de Amplasare
 
Panourile WCL sunt ambalate în pachete de cca. 1.1 m lăţime şi 1.30 m înălţime (dacă încărcarea se face în două stive) sau 0.90 m 
înălţime (dacă încărcarea se face în trei stive). Fiecare pachet conţine de ob cei i 10 până la 30 de bucăţi, în funcţie de grosimea 
acestora.                                                                                                                                   

n cadru metalic şi hamuri. Nu se recomandă utilizarea de 
levatoare pentru descărcarea panourilor, în special în cazul lungimilor mari. 

 etanşarea sau depozitarea lor în aşa fel încât să fie evitată distrugerea filmului de 
rotecţie din plastic datorită condiţiilor atmosferice. 

Pentru tăierea panourilor WCL pe şantier, trebuie avute în vedere următoarele : 

• ierii, pe fiecare panou se va măsura şi trasa cu creionul linia de tăiere. Aceasta trebuie să fie clară şi 

• e ferm pe un banc de lucru sau pe suporturi netezite cu 
suprafaţă moale (de ex. palete din lemn cu polistiren expandat, etc.) 

Descărcarea pachetelor se va efectua cu ajutorul unei macarale echipate cu u
e
 
Dacă pachetele nu sunt amplasate direct pe penele acoperişului, se recomandă a) stivuirea lor cu o înclinare uşoară (≅5%) pentru a 
evita acumularea apei de ploaie pe suprafaţa lor, b)
p
 

Înainte de efectuarea tă
fără forme complicate. 

Pe timpul tăierii, panourile trebuie plasate în poziţie orizontală şi fixat
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 • Tăierea materialelor de acoperire laterală a clădirilor poate 
fi efectuată şi după montarea lor în poziţie finală pe 
scheletul clădirii. În acest caz trebuie verificat că fixarea lor 
este suficientă pentru a împiedica vibrarea materialelor pe 
durata tăierii lor. 

• Pentru efectuarea tăierii sunt necesare cel puţin două 
persoane : una pentru a tăia şi cealaltă pentru a reţine şi 
supraveghea materialul. 

• Dacă panoul este suficient de gros şi este dificilă tăierea 
simultană a ambelor folii din oţel ale acestuia, atunci linia 
de tăiere trebuie trasată pe ambele suprafeţe metalice, 
astfel încât să facă posibilă tăierea în două etape, fiecare 
folie separat. 

• Toate bucăţile inutile şi şpanul metalic rezultate din tăiere 
trebuie îndepărtate imediat pentru a evita posibila 
deteriorare a produselor (scrijeliri, pete, etc.) sau chiar 
erodarea materialelor. 

• 
hiului iar mai apoi 

• 

ară utilizarea unei măşti şi a 

• 

În cazul în care este necesară efectuarea de orificii, ele vor 
fi mai întâi realizate cu ajutorul burg
utilizate ca punct de începere a tăierii. 

Pentru tăierea panourilor, în special atunci când spaţiile 
sunt insuficient aerisite sau vântul este contrar, se 
consideră absolut neces

 ochelarilor de protecţie. 

Unealta tăietoare trebuie să asigure o tăiere netă, uşoară şi să nu provoace deteriorarea sau distrugerea suprafeţei tăiate. Din 
acest motiv, se recomandă mai ales tăierea cu fierăstrău cu disc şi nu cu roată, pentru care se vor urma instrucţiunile 
destinate asigurării unei tăieri în linie dreaptă. De asemenea, trebuie folosite discuri tăietoare de foarte bune calitate pentru a 
evita deteriorarea suprafeţei de tăiere.
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