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Înainte de a vă apuca de orice fel de instalare a sistemelor 
noastre, asiguraţi-vă că deţineţi ultima versiune a 
instrucţiunilor tehnice pentru Sistemul REDArtTM de la 
ROCKWOOL®.

Vă recomandăm ca, simultan cu citirea manualului de 
instalare, să consultaţi fişele tehnice ale produsului şi 
certificatele sistemului.

Imaginile incluse în acest manual de instalare au un scop pur ilustrativ 
şi pot să nu redea întotdeauna cu fidelitate imaginea produsului sau 
aplicarea acestuia. 
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Introducere

Acest manual este un ghid care vă explică în 
detaliu cum să instalaţi Sistemul REDArtTM de la 
ROCKWOOL®, o soluţie completă pentru izolarea 
exterioară a faţadelor.
Sunt descrise următoarele sisteme:

 � Sistemul REDArtTM cu Silicaţi

 � Sistemul REDArtTM cu Silicon

Informaţii suplimentare
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să 
contactaţi oficiul nostru tehnic. 

E-mail: redart@rockwool.it
Telefon: 02 346.13.1
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2 Vata minerală ROCKWOOL

4 Finisaj: cu silicaţi sau siliconic

6 Fixare mecanică
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1. Pregătirea suportului

Se recomandă să verificaţi şi să pregătiţi cu atenţie suprafaţa înainte de a începe orice lucrare, asigurându-vă 
în special ca suprafaţa să fie plană (gradient vertical < 5°).

01  Curăţarea suportului

02  Verificarea suportului

Înainte de a începe montarea sistemului de izolare exterioară, este bine 
să efectuaţi un control al suportului pe care va fi instalat, verificând 
conformitatea suprafeţei şi absenţa crăpăturilor, eflorescenţelor, 
suporturilor prăfuite şi infestărilor.

 � Spălaţi faţada cu un jet de apă sub presiune (figura 01) sau 
curăţaţi-o cu o perie. În cazul prezenţei unor colonizări biologice sau 
eflorescenţe, trataţi suprafaţa cu produse specifice. 

Verificaţi suprafaţa suportului, pentru a identifica eventualele zone 
problematice, cum ar fi elemente desprinse de tencuială sau suprafeţe 
neregulate.

 � Pentru a verifica stabilitatea suprafeţei şi a identifica elementele 
ce trebuie eliminate deoarece prezintă riscul de desprindere, loviţi 
peretele cu un ciocan (figura 02): dacă sună gol, îndepărtaţi mecanic 
zona deteriorată. 

01

02
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2. Instalarea profilului de plecare

03  Fixarea profilului de plecare

Profilurile de plecare trebuie instalate înaintea panourilor izolante.  

 � Primul pas ce trebuie efectuat este poziţionarea cu polobocul 
a profilurilor de plecare (folosind o frânghie de reper pentru a 
verifica orizontalitatea), la o distanţă adecvată de sol, pentru a evita 
fenomenele legate de prezenţa umidităţii prin infiltrare capilară.

 � Fixaţi profilurile de plecare, verificând întotdeauna poziţionarea cu 
polobocul, la o distanţă maximă de 30 cm între punctele de fixare 
(figura 03).

 � Dacă există neregularităţi ce ar putea provoca îndoirea profilului, 
amplasaţi elemente de distanţare înainte de înşurubarea totală a 
şuruburilor de fixare, asigurând grosimea necesară pentru a păstra 
profilul paralel cu faţada.

 � Amplasaţi profilurile adiacente la o distanţă de 3 mm unul de altul, 
pentru a evita efectele dilatărilor termice în caz de contact direct; 
folosiţi joncţiuni din plastic pentru a lega profilurile, astfel încât 
acestea să rămână paralele cu suprafaţa faţadei.

 � În unghiurile interne şi externe, tăiaţi profilul de plecare la 45° şi 
uniţi-le, asigurându-vă că nu deterioraţi picurătorul (figura 04).

03

04



6

3. Montarea panourilor din vată minerală

04  Pregătirea mortarului adeziv

Pentru instalarea panourilor Sistemului  REDArtTM se pot folosi 
următoarele produse:

REDArtTM Adeziv în sac de 25 kg, care se va vărsa în 5,5 litri de apă curată
REDArtTM Finisaj de netezire în sac de 25 kg, care se va vărsa în 5,5 litri 
de apă curată.

 � Primul pas ce trebuie efectuat este poziţionarea cu polobocul 
a profilurilor de plecare (folosind o frânghie de reper pentru a 
verifica orizontalitatea), la o distanţă adecvată de sol, pentru a evita 
fenomenele legate de prezenţa umidităţii prin infiltrare capilară.

 � Fixaţi profilurile de plecare, verificând întotdeauna poziţionarea cu 
polobocul, la o distanţă maximă de 30 cm între punctele de fixare 
(figura 03).

 � Dacă există neregularităţi ce ar putea provoca îndoirea profilului, 
amplasaţi elemente de distanţare înainte de înşurubarea totală a 
şuruburilor de fixare, asigurând grosimea necesară pentru a păstra 
profilul paralel cu faţada.

NU mai adăugaţi apă în mortar după ce aţi amestecat produsul.

05

Suprafaţa panourilor izolatoare trebuie curăţată de praf sau alte resturi.

 � Metoda cu benzi şi puncte (figura 06).  
 
Aplicaţi un prim strat subţire pentru a creşte aderenţa, distribuind 
mortarul în benzi de-a lungul marginilor panoului izolator, pe o 
linie cu grosimea de la 50 la 100 mm, şi în 2 sau 3 puncte centrale 
cu diametrul între 100 şi 150 mm. Aplicaţi apoi un strat mai gros 
în aceleaşi puncte, acoperind cel puţin 40% din suprafaţa panoului. 
Aplicaţi mortarul pe panou, verificând să nu treacă de margini în 
timpul montării panoului pe faţadă.

      Panou cu dublă densitate: aplicaţi mortarul adeziv pe latura internă 
a panoului, care corespunde laturii mai puţin rigide. Pe panouri este 
semnalată latura externă/ mai rigidă.

 

 � Metoda pe toată suprafaţa (figura 07)  
  
În cazul unei buni planeităţi a suprafeţei, se poate aplica adezivul 
pe toată suprafaţa. Aplicaţi mortarul pe panoul izolator, cu ajutorul 
unei spatule dinţate de 10-12 mm şi asiguraţi-vă că suprafaţa este 
complet acoperită. 

05  Aplicarea mortarului adeziv

06

07
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06.01  Lipirea panourilor izolatoare

06.02  Lipirea panourilor izolatoare în unghiurile faţadei

06.03  Lipirea panourilor izolatoare pe deschiderile din faţadă

 � Începeţi montând primul panou în centrul profilului de plecare şi 
continuaţi să montaţi panourile urcând pe faţada clădirii. Amplasaţi 
panourile astfel încât joncţiunile dintre unul şi celălalt să fie 
compensate vertical (figura 08).

 � Poziţionaţi corect panourile lovindu-le uşor cu o spatulă.

 � Nu montaţi panouri cu lăţimea sau înălţimea mai mică de 200 mm.

 � Amplasaţi panourile asigurându-vă că nu rămân spaţii goale.

 � Eliminaţi mortarul care iese din joncţiunile panourilor, pentru a evita 
punctele termice şi fisurarea tencuielii de finisare.

NU încercaţi să corectaţi poziţia unui panou după ce l-aţi lipit, deoarece 
riscaţi să rupeţi legăturile dintre mortar şi suport.

 � În spaţiile ce corespund deschiderilor din faţadă, este necesară 
fasonarea panoului izolator în formă de steag, pentru a ne asigura 
că joncţiunile verticale şi orizontale se suprapun peste marginile 
deschizăturii respective (figura 09).

 � Marginea panoului izolator trebuie instalată la o distanţă de cel puţin 
200 mm de marginea deschiderii.

 � Joncţiunile panourilor în unghiurile faţadei trebuie să fie compensate 
(figura 09).

08

09

10
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06.04  Verificarea planeităţii panourilor

 � În timpul fazei de lipire a panourilor izolatoare, verificaţi ca suprafaţa 
să fie perfect verticală  folosind un poloboc  (figura 11).

11

12

07  Banda de etanşare auto expandantă

08  Umplerea articulaţiilor dintre panourile izolatoare

 � Va trebui să se monteze o bandă de etanşare auto expandantă în toate 
joncţiunile dintre panourile izolatoare şi elementele de construcţie 
(tocurile ferestrelor, tocurile uşilor, pervazuri etc.) 

 � Va trebui să se instaleze o bandă de etanşare şi în jurul tuturor 
deschiderilor prezente în sistem, cum ar fi de exemplu cele datorate 
prezenţei conductelor de încălzire, fante de ventilaţie etc. 

 � Umpleţi articulaţiile mai mari de 2 mm dintre panourile izolatoare cu 
decupaje de panouri (figura 12).

NU umpleţi niciodată articulaţiile cu mortar, deoarece ar putea cauza 
poduri termice şi fisurarea tencuielii.

0948h Lăsaţi mortarul adeziv să se usuce cel puţin 48 ore
înainte de a realiza fixarea mecanică.

Lungimea şi diametrul elementelor de fixare mecanică depind de tipul de suport (în funcţie de categoria de folosinţă indicată în 
ETAG 0014) şi de grosimea panoului de vată minerală folosit.

09  Fixarea mecanică
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 � Găurile din panou se vor efectua în materialul izolator spre substrat 
(figura 13), folosind un burghiu specific faţă de suportul folosit.

 � Adâncimea de fixare va fi cea indicată în proiect. Creşteţi întotdeauna 
adâncimea cu 10 mm pentru a vă asigura că praful rezultat din 
operaţiune nu va interfera cu fixarea.

 � Numărul de dibluri variază în funcţie de înălţimea clădirii şi suprafaţa 
respectivă, precum şi de zona de vânt şi gradul de expunere a clădirii. 
Se recomandă oricum cel puţin 5/6 dibluri pe m2.

 � Numărul de dibluri trebuie stabilit printr-un calcul statistic care va 
ţine seama de amplasarea clădirii şi forţele vântului. Forţa vântului 
este mai mare pe marginile clădirii, drept care în aceste zone este 
nevoie să se distribuie un număr mai mare de dibluri.

 � Introducerea diblului trebuie să se facă cu atenţie, prin înşurubare. 
Extremitatea elementului de fixare nu trebuie să depăşească panoul 
izolator.

 � Nu introduceţi prea mult capătul diblurilor în interiorul panoului. 
Dacă un diblu este introdus mai mult de 5 mm, va trebui eliminat şi 
se va realiza un nou punct de fixare într-o zonă adiacentă.

13

Schema în W: fiecare panou 
este fixat cu 3 dibluri.

Schema în T: un diblu se află 
în centrul fiecărui panou şi 
altul la fiecare încrucişare 
de joncţiuni.
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4. Mortarul de finisare şi plasa de armare

10  Pregătirea mortarului de finisare

Pentru finisarea panourilor Sistemului  REDArtTM se pot folosi următoarele 
produse:

REDArtTM Finisare în sac de 25 kg, care se va vărsa în 5,5 litri de apă 
curată.

 � Pregătiţi mortarul de finisare amestecând cu grijă un sac întreg cu 
apă curată, folosind un mixer cu viteză redusă (figura 14).

 � După ce obţineţi o consistenţă omogenă, fără bulgări, lăsaţi-l să se 
odihnească 10 minute şi apoi amestecaţi din nou înainte de a trece 
la aplicarea sa.

 � După ce e gata, produsul trebuie folosit în maxim 3 ore. În timpul 
aplicării, mortarul de finisare trebuie amestecat aproximativ o dată 
la 30 minute.

NU mai adăugaţi apă în mortar după ce aţi amestecat produsul.

Pentru a evita formarea de crăpături şi fisuri, trataţi următoarele puncte 
înainte de a trece la întinderea completă a mortarului de finisare.

Întărirea marginilor externe ale deschiderilor, cu plasă la 45° (figura 
15): joncţiunile dintre glaf şi arhitravă necesită o întărire superioară, cu 
ajutorul unei plase suplimentare.

 � Tăiaţi fâşii din plasa de armare de 30 cm x 30 cm.

 � Aplicaţi o fâşie de mortar cu aceeaşi lăţime ca şi fâşia de plasă, direct 
pe unghiul de 45°.

 � Scufundaţi fâşia de plasă de armare în mortarul proaspăt, verificând 
ca mortarul să ajungă deasupra şi dedesubtul suprafeţei acesteia.

 � Curăţaţi pentru eliminarea materialului în exces.

 � Lăsaţi să se usuce înainte de a acoperi cu finisajul armat.

14

15

11  Tratamentul punctelor singulare

16

Margini verticale (figura 16): pentru întărirea marginilor faţadei.

 � Întindeţi mortarul pe ambele laturi ale unghiului, pe o lăţime de 15 cm.

 � Scufundaţi profilul special pentru unghiuri în mortarul proaspăt, 
verificând ca mortarul să ajungă deasupra şi dedesubtul suprafeţei 
acesteia.

 � Curăţaţi pentru eliminarea materialului în exces.

 � Lăsaţi să se usuce înainte de a acoperi cu finisajul armat.
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Margini orizontale cu profil picurător (figura 17): se va amplasa la nivelul 
golurilor uşilor şi ferestrelor, pentru crearea unor suprafeţe care să ajute 
la scurgerea corectă a apei de ploaie.

 � Întindeţi un strat de mortar larg de 15 cm pe ambele laturi ale 
unghiului.

 � Scufundaţi profilul special pentru unghiuri orizontale cu picurător 
în mortarul proaspăt, verificând ca mortarul să ajungă deasupra şi 
dedesubtul suprafeţei acesteia.

 � Curăţaţi pentru eliminarea materialului în exces.

 � Lăsaţi să se usuce înainte de a acoperi cu finisajul armat.

Joncţiuni de dilatare (figura 18): de aplicat în cazul prezenţei unor 
joncţiuni de dilatare structurale în zidărie.

 � Întindeţi un strat de mortar larg de 15 cm pe ambele laturi ale 
unghiului.

 � Scufundaţi profilul special pentru joncţiuni de dilatare în mortarul 
proaspăt, verificând ca mortarul să ajungă deasupra şi dedesubtul 
suprafeţei acesteia.

 � Introduceţi fâşii de material izolator în interstiţiul joncţiunii, pentru a 
nu se umple cu mortar în timpul aplicării.

 � Curăţaţi pentru eliminarea materialului în exces.

 � Eliminaţi fâşia de material izolator introdusă anterior.

 � Lăsaţi să se usuce înainte de a acoperi cu finisajul armat.

Profil de legare pentru tocurile uşilor şi ferestrelor autoadeziv (figura 19), cu 
limbă de protecţie şi plasă de armare sau, alternativ, cu bandă de etanşare. 

 � Lipiţi profilul pe cadrul uşii/ferestrei, cu partea autoadezivă.

 � Suprapuneţi plasa profilului de legare pe plasa profilului pentru 
margini verticale.

 � Scufundaţi plasa în mortar.

 � Îndepărtaţi limba de protecţie.

17

18

19
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12  Aplicarea mortarului de finisare

Verificaţi planeitatea panourilor izolatoare înainte de a aplica mortarul de 
finisare pe toată suprafaţa.

Întinderea mortarului de finisare se va face în condiţii climatice favorabile, 
cu o temperatură a aerului mai mare de +5°C şi mai mică de 30°. Nu 
trebuie să se înregistreze nici un risc de îngheţ în primele 48 de ore după 
întindere.

Asiguraţi-vă că suprafaţa panourilor este complet liberă de prezenţa 
prafului sau altor resturi ce ar putea compromite aderenţa.

 � Acoperiţi toată suprafaţa panourilor cu un prim strat de mortar de 
finisare, cu ajutorul unei spatule dinţate.

 � Întindeţi mortarul în fâşii verticale cu aceeaşi lăţime ca şi plasa de 
armare (figura 20).

 � Scufundaţi apoi complet plasa de armare din fibră de sticlă 
antialcalină în produsul încă proaspăt, începând de sus şi aplicând 
o presiune puternică pe toată întinderea (figura 20b), suprapunând 
marginile pe 10 cm şi evitând formarea de zone vălurite, ridicături 
sau bulgări.

 � Aplicaţi un al doilea strat de mortar pentru a garanta acoperirea 
necesară a întregii reţele. Grosimea totală a stratului de finisaj armat 
trebuie să fie de 3 – 5 mm.

 � Pentru a putea asigura funcţionarea corectă a stratului de întărire 
şi a absorbi tensiunile, plasa trebuie amplasată în centrul stratului 
de mortar. O poziţionare incorectă (prea jos sau prea sus) poate face 
ca plasa să exercite o forţă excentrică, care poate genera fisuri în 
mortarul de finisare.

Nu introduceţi plasa de întărire direct pe panouri şi nu o lăsaţi să iasă 
în lateral. 

Nu mai adăugaţi un strat subţire peste stratul de întărire, după uscarea 
acestuia, deoarece prezintă proprietăţi adezive reduse (evaporarea 
prea rapidă a apei din stratul suplimentar poate duce la desprinderea 
suprafeţei).

20

20b
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5. Finisaje finale

13  Aplicarea fixativului pentru finisaje

Pentru a garanta o aderare maximă, este necesar să se trateze suprafaţa 
stratului de gletuire armată cu un fixativ înainte de aplicarea finisajului.

În cazul în care se folosesc finisaje colorate, se recomandă folosirea unui 
fixativ cu aceeaşi culoare ca cea aleasă pentru finisajul final.

Fixativul poate fi aplicat cu bidineaua, trafaletul sau cu maşina. Trebuie 
aplicat uniform pe toată suprafaţa (figura 21).

Nu diluaţi fixativul pentru a nu-şi pierde proprietăţile.

 � REDArtTM Fixativ pentru Finisare cu Silicaţi

 � REDArtTM Fixativ pentru Finisare Siliconică

Pentru finisarea Sistemului  REDArtTM se pot folosi următoarele produse:

 � REDArtTM Finisare cu Silicaţi

 � REDArtTM Finisare Siliconică

Este important ca schela să fie curată şi să se elimine tot praful şi 
reziduurile de şantier. Toate zonele trebuie finisate cu material din acelaşi 
recipient, pentru a garanta o culoare uniformă.

 � Amestecaţi cu grijă conţinutul fiecărui recipient cu un mixer cu viteză 
redusă, pentru dispersarea părţilor prea compacte.

 � Pentru a evita obţinerea unor diferenţe de tonalitate a culorilor, 
amestecaţi conţinutul mai multor recipiente într-un recipient unic, 
aplicând produsul în mod continuu (figura 22).

21

22

14  Pregătirea stratului final de finisare

0972h Lăsaţi mortarul de finisare să se usuce cel puţin 
72 ore înainte de aplicarea fixativului.

0924h Lăsaţi fixativul să se usuce cel puţin 
24 ore înainte de aplicarea stratului final de finisaj.



15

Verificaţi cu atenţie condiţiile meteorologice, pentru a garanta uscarea 
corectă a finisajului. Temperatura nu trebuie să fie mai mică de +5°C 
pentru REDArtTM Finisare Siliconică şi +8°C pentru REDArtTM Finisare cu 
Silicaţi. Temperatura nu are voie să fie peste 30°. Nu trebuie să existe risc 
de îngheţ pentru următoarele 48 ore după întindere. Protejaţi cum trebuie 
faţada împotriva ploii, vântului şi expunerii la soare.

 � Aplicaţi finisajul REDArtTM pe o grosime egală cu granulometria 
finisajului. Este important să folosiţi aceleaşi instrumente pentru 
toate procedurile operative. Asiguraţi-vă că aţi acoperit complet 
suprafaţa şi aţi eliminat materialul în exces (figura 23).

 � Pentru a nu se observa liniile corespunzătoare fiecărei faze de 
întindere, se recomandă efectuarea lucrării cât mai repede posibil, 
pentru a garanta aplicarea de umed pe umed.

 � Este posibil să creaţi efecte de finisaj folosind o paletă din plastic cât 
timp tencuiala este încă umedă (figura 24).

Contacte

Pentru mai multe informaţii, contactaţi oficiul nostru tehnic.

E-mail: redart@rockwool.it

Tel. 02 346.13.1

Vizitaţi secţiunea www.rockwool.it/redart pentru a consulta gama completă 
de produse şi servicii.

ROCKWOOL Italia S.p.A. îşi rezervă dreptul de a schimba caracteristicile 
produselor fără preaviz, dintr-o perspectivă de îmbunătăţire continuă.

ROCKWOOL Italia S.p.A. nu este responsabilă pentru instalarea sistemului.

23
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15  Pregătirea stratului final de finisare



Rockwool Italia S.p.A.
Via Londonio, 2
20154 Milano
02.346.13.1
www.rockwool.it

GRUPUL Rockwool este leader mondial în 
furnizarea de produse şi sisteme inovative din vată 
minerală, material care ajută la protejarea mediului, 
îmbunătăţind calitatea vieţii a milioane de persoane.
Este prezentă în special în Europa şi îşi extinde 
activităţile în America de Nord şi de Sud, precum şi 
în Asia.
Grupul face parte din leaderii mondiali în industria 
izolării. De fapt, pe lângă gama de panouri din vată 
minerală pentru izolare termo-acustică, Rockwool 
propune tavane false acustice şi placări de faţadă, 
care permit realizarea unor clădiri sigure în caz de 

incendiu, eficiente din punct de vedere energetic şi 
caracterizate printr-un confort acustic excelent.
Rockwool oferă şi soluţii „green” pentru cultivarea 
din pământ, fibre speciale pentru utilizare 
industrială, izolare pentru industria procesatoare şi 
pentru izolarea sectorului naval, precum şi sisteme 
anti-vibraţie şi anti-zgomot pentru infrastructurile 
moderne.
În plus, serviciile de consultanţă în faza preliminară 
şi de realizare reprezintă un plus unic în piaţa izolării 
şi fac din Rockwool un partener ideal în procesul de 
proiectare şi construcţie.

Grupul ROCKWOOL


