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STRATIFICAȚIA PLANȘEU TÂRNAȚ (de sus în jos) 58 cm
- deck de lemn 2 cm
- sipci suport 3x5 cm
- picioruș reglabil PVC
- hidroizolație bitumenoasă pensulabilă
- șapa de pantă 2%, 5 cm
- placa beton armat 10 cm
- hidroizolație
- folie PVC
- balast compactat 25 cm
- umplutura compactată

STRATIFICAȚIA PLANȘEU PARTER
(de sus în jos) 58 cm
- pardoseală dusumea lemn 4 cm
- adeziv
- șapă suport pardoseală 5 cm
- folie PE
- termoizolație polistiren 10 cm
- placa beton armat 10 cm
- hidroizolație
- sapa suport hidroizolație 5 cm
- folie PVC
- balast compactat 25 cm
- umplutura compactată
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STRATIFICAȚIA PLANȘEULUI
EXTERIOR
(de sus în jos)
- pardoseală dusumea lemn 2 cm
- adeziv
- şapă suport pardoseală 5 cm
- placă OSB 1,8 cm
- termoizolație vata minerală în 20 cm
grosime, intercalate cu dulapuri de
lemn 5x20 cm
- termoizolație vata minerală în 8 cm
grosime intercalată cu rigle orizontale
de lemn 5x8 cm
- placă OSB 1,8 cm
- şipci
- lambriuri de lemn 2 cm

STRATIFICAȚIA PLANȘEULUI
INTERIOR- (de sus în jos)
- pardoseală dusumea lemn 2 cm
- adeziv
- şapă suport pardoseală 5 cm
- placă OSB 1,8 cm
- fonoizolaţie 7 cm între şipci 5x7 cm
- placă OSB 1,8 cm
- lambriuri de lemn 2 cm (ca finisaj)
- grindă structurală planșee, parțial
vizibil de pe parter
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STRATURI PLANȘEU POD (de
sus în jos)
- astereală de scăndură 2cm
- clești șarpantă 10x20 cm
- termoizolație vata minerală 20
cm între clești
- termoizolație vata minerală 15
cm intercalată cu rigle orizontale
de lemn 5x15 cm
- barieră de vapori
- placă gips carton 12 mm
- finisaj interior

STRATIFICAȚIA PERETELUI 33
cm
(de la exterior spre interior)
- lambriuri lemn orizontal 2 cm
- şipci verticale 3x5 cm
- placă OSB 2 cm
- termoizolație vata minerală 8 cm
între sipci orizontale 5x7.5 cm
- termoizolație vata minerală 15 cm
între montanți vertical 15x15 cm
- placă OSB 2 cm
- barieră de vapori
- placă de gips carton 12 mm
- finisaj

STRATIFICAȚIA
PERETELUI
INTERIOR
- placă gips carton
1,8 cm
- stâlpi din lemn
15x15 cm
intercalate cu
elemente
orizontale și
contrafișuri
- placă gips carton
1,8 cm
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STRATURI ACOPERIȘ (de la exterior spre
interior)
- șindrilă de lemn tratat ignifugat și
antifungic, la trei rânduri
- șipcă de poză - 3x5 cm din lemn de brad
- șipcă suport 3x5 cm din lemn de brad
- folie anticondens
- astereală de scăndură 2 cm
- căpriori lucarna - 10x15 cm
- termoizolație vata minerală 15 cm
intercalată cu rigle orizontale de lemn 5x15
cm
- barieră de vapori
- placă gips carton 12 mm
- finisaj interior

STRATURI ACOPERIȘ POD (de la
exterior spre interior)
- șindrilă de lemn tratat ignifugat și
antifungic, la trei rânduri
- șipcă de poză - 3x5 cm din lemn de
brad
- șipcă suport 3x5 cm din lemn de brad
- folie anticondens
- astereală de scăndură 2 cm
- căpriori șarpantă - 10x20 cm
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SOCLU
(de la exterior spre interior) 33 cm
- placaj de piatră 3 cm
- mortar 1.5 cm
- membrană hidroizolație tefond fixată
cu dibluri
- hidroizolație
- termoizolație polistiren extrudat 10 cm
- grindă structurală 15 cm
- placă de gips carton 1,2 cm

Clasa de importanţă: III
Categoria de importanţă: C - i m p o r t a n ţ ă n o r m a l ă
Gradul de rezistenţă la foc: III
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Acest document este proprietatea firmei SC RAUM SRL si nu poate fi folosit, transmis sau reprodus, total sau partial, fara autorizarea expresa si scrisa.
Utilizarea sa trebuie sa fie conforma celei pentru care a fost elaborat. Documentul este valabil numai cu semnaturile si stampila proiectantilor in original.
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