
EXPERT 
LRB 038

Acoperişuri înclinate

Clasificare la foc 
Material incombustibil, clasa de reactie la foc A1 

conform EN 13501-1. 

�proprietăţi excelente de izolare termică

�proprietăţi excelente de izolare fonică  

�simplu de manipulat

�performanţă ridicată la foc

�sporeşte siguranţa pasivă la foc a clădirilor 

�proprietăţi de izolare de lungă durată 
®

�tehnologie ECOSE  cu liant fără formaldehidă 
adăugată

Miros neutru

Uşor de tăiat şi montat

Avantaje

Conductivitate termică 
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Descriere 
EXPERT LRB 038 de la Knauf Insulation este un 

produs din fibre de vată minerală bazaltică, 

incombustibil, conceput special pentru izolarea 

acoperişurilor înclinate, mansardelor - prin plasarea 

la nivelul tavanului, sistemelor de plafoane 

suspendate. Rămâne stabilă în volum şi formă la 

temperaturi diferite. 

Aplicare 
- acoperişuri înclinate (aplicare între căpriori şi un 

strat izolator suplimentar sub căpriori)

- mansardă - prin aplicarea la nivelul tavanului

- sisteme de plafoane suspendate



Caracteristică Standarde

Grosime [mm]

50

100

Lăţime   [mm]

1000

1000

600

600

Lungime   [mm] Nr. plăci/pachet

12

6

2m /pachet

7.2

3.6

3m /pachet

0.36

0.36

Pachete 

Caracteristici tehnice EXPERT LRB 038

Simbol

www.knaufinsulation.ro

Knauf Insulation SRL, 
City Gate Building - South Tower

Piaţa Presei Libere Nr. 3-5, Et. 4, 

Sector 1, 013702 Bucureşti, România

Telefon: +4021 224 02 06, +4021 224 02 08, 

Fax:     +4021 224 02 07

marketing.romania@knaufinsulation.com

Toate drepturile rezervate, inclusiv cele de reproducere fotomecanică şi stocare pe suport electronic. 

Utilizarea comercială a proceselor şi activităţilor de lucru ilustrate în prezentul document nu este permisă. S-

au luat multe măsuri de precauţie atunci când s-au strâns informaţiile, textele şi ilustraţiile din prezentul 

document. Totuşi, pot apărea erori. Editorul şi redactorii nu îşi pot asuma responsabilitatea juridică sau 

răspunderea pentru informaţiile incorecte şi consecinţele acestora. Editorul şi redactorii vor fi recunoscători 

pentru sugestii referitoare la îmbunătăţire şi detalii despre erorile indicate.  

EXPERT LRB 038

Manipulare şi depozitare 
Plăcile EXPERT LRB 038 se manipulează si se montează cu uşurinţă datorită 

greutăţii reduse şi a posibilităţii de tăiere în forma dorită.

Plăcile EXPERT LRB 038 sunt livrate în ambalajul din folie PVC 

termocontractabilă. Produsele trebuie depozitate într-un spaţiu închis sau 

acoperit. În cazuri excepţionale, pachetele depozitate în spaţiu deschis ar trebui 

protejate cu folie rezistentă la apă. Nu se recomandă depozitarea direct pe sol.  

Fabrica Knauf Insulation din Surdulica deţine certificarea sistemului de 
management al calităţii, conform standardului EN ISO 9001. Pe durata 
fabricării acestui produs, nu se încalcă limitele de emisie, care sunt controlate 
strict de departamentul HSE (Sănătate, siguranţă şi mediu) al societăţii Knauf 
Insulation. 

Acoperişuri înclinate

Conductivitate termică declarată

Euroclasa de reacţie la foc 

Clasa de precizie pentru abaterea de la grosimea materialului

Absorbţia de apă de lungă durată 

Absorbţia de apă de scurtă durată

Rezistenţa la flux de aer

Marcaj CE 

Certificat de constantă a performanţei 

EN 12 667 

EN 13 501-1

EN 823

  EN 12 087

EN 1609

EN 29 053

EN 13 162

-

-

-

Wlp

Wp

-

λD

-

Valoare 

0,038 W/mK

A1

T5
2≤ 3 kg/m
2 kg/m

2> 5 kPa.s/m

MW-EN 13162-T5-WS-WL(P)-AFr5

0751-CPR-233.0-02

≤ 1

AFr

®Vata minerală obţinută prin tehnologia ECOSE  este o schimbare semnificativă în domeniul materialelor de izolare. 
Knauf Insulation foloseşte la fabricarea produselor sale din vată minerală, un liant fără formaldehidă adaugată, realizat 
din material organice regenerabile rapid, în locul produselor chimice bazate pe petrol. Vata minerală Knauf Insulation, 

®cu ECOSE  Technology are o culoare maro în mod natural, fără să conţină adaos de coloranţi artificiali sau vopsea.
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