
Studenților de la Universitatea Tehnica de Constructii Cluj-Napoca li s-au prezentat materiale și 
soluții pentru protectia la foc  

Marti, 10 noiembrie 2015, la cursul „Materiale speciale pentru reabilitare” din cadrul masteratului de 
PATOLOGIA SI REABILITAREA CONSTRUCȚIILOR,   a fost invitată d-na Mariana BORCEA, Consultant 
Tehnic din partea companiei Saint-Gobain Construction Products Romania – B.U. Rigips, pentru a 
prezenta SOLUȚII ȘI MATERIALE PENTRU PROTECȚIE LA FOC.  

Au fost prezentate noțiunile de bază privind protecția la foc: protecție pasivă, activă și combinată. A 
fost analizat și discutat standardul SR EN 13501-1 cu cele 7 clase de reacție la foc, emisia de fum si 
emisia de particule arzânde, precum si standardul SR EN 13501-2 privind rezistenta la foc a 
elementelor de constructii: stabilitatea, etanșeitatea și izolarea termică. 

Studenții au fost informați cu privire la variantele de materiale și soluții de alcatuire a pereților și 
plafoanelor  false care asigură protecția la foc. Printre materialele prezentate s-au enumerat: plăci de 
gips-carton armate cu fibre de sticlă de tip RF sau RFI, placi de ipsos armat cu fibra de sticla de 
tip Glasroc F, plăci de ciment cu granule de polistiren incorporate in masa de ciment de tip Aquaroc, 
plăci de ipsos armat cu fibre celulozice de tip Rigidur, evidențiindu-se avantajele si domeniile de 
utilizare pentru acestea. In final au fost prezentate soluții de realizare a pereților de 
compartimentare rezistenți la foc  30, 60, 90, 120, 180 minute, dar și rezistența la foc a plafoanelor 
false și a altor elemente de construcție. Studentii si-au manifestat interesul pentru produsele si  
solutiile prezentate, astfel ca, la finalul întâlnirii, acestia i-au adresat numeroase întrebări 
specialistului de la Saint-Gobain Rigips. 

Pe lângă rezistență şi stabilitate, securitatea la incendiu reprezintă una din cerințele fundamentale 
ale Legii 10/1995 privind calitatea în construcții. Pentru a veni în sprijinul ducerii la îndeplinire a 
acestei cerințe obligatorii, Saint-Gobain Rigips pune la dispoziția clienților săi o gamă variată de 
produse incombustibile pentru pereți şi tavane, precum şi sisteme capabile să reziste la acțiunea 
focului până la 4 ore.  

Produsele Saint-Gobain Rigips au la bază ipsos natural, acesta acționând ca o barieră în cazul unui 
incendiu deoarece moleculele de apa incorporate în material fac produsele incombustibile sau greu 
combustibile (clase de reacție Euro A1- A2). Materialele produse si comercializate de Saint-Gobain 
Rigips Romania sunt folosite la realizarea de varii proiecte, fiind destinate tuturor tipurilor de spatii, 
fie ca vorbim de cladiri rezidentiale, cladiri comerciale, spatii de birouri, spitale, institutii de 
invatamant, spatii industriale, teatre, mall-uri si multe altele.  

Echipa Rigips este intotdeauna pregatita sa ofere solutii pentru fiecare tip de proiect in parte, in 
functie de specificul acestuia si de beneficiile cumulate urmarite – calitatea aerului, izolare fonica, 
protectii la umiditate, rezistenta la foc, imbunatatirea acusticii in incaperi, rezistenta la lovituri si 
durabilitate crescuta, termoizolare, etc. 
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