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Energia utilizată în construcţii rezidenţiale pentru încălzirea mediului ambiant reprezintă aproximativ 30% din consumul total din energia 
naţională; aceasta provoacă de asemenea şi aproximativ 25% din totalul emisiilor de bioxid de carbon, una din cauzele principale a 
încălzirii globale - efectul de seră - şi în consecinţă, creşterea de temperatură pe globul terestru.

CE  ÎNSEAMNĂ REALIZAREA UNOR 
INTERVENŢII PENTRU ECONOMISIREA 
ENERGIEI
• Consum de mai puţină energie şi reducerea imediată a 

cheltuielilor pentru încălzire şi cele a aerului condiţionat.
• Creşterea confortului de viaţă în interiorul clădirilor prin 

îmbunătăţirea confortului şi bunăstarea celor care trăiesc şi 
locuiesc în acestea.

• Contribuie la scăderea consumului de combustibil obţinut 
din combustibili fosili.

• Protejarea mediului ambiental participând la reducerea 
poluării.

• Investirea în mod inteligent şi productiv a banilor proprii.

În ultimii ani au fost eliberate, atât la nivel naţional, cât şi la nivel 
local, o serie de Legi şi norme care reglementează criterii ce 
trebuiesc respectate atât pentru proiectarea noilor construcţii 
rezidenţiale cât şi  pentru intervenţiile de recalificare energetică 
a patrimoniului construcţiilor existente.

Locuinţele actuale risipesc multă energie zilnic cauzând în acelaş 
timp creşterea cu sume mari a facturilor de energie electrică.
De ce să nu facem ceva împotriva acestei risipe de energie 
vazând că ştim de către ce este provocată?
Din toată energia utilizată într-o clădire, o bună parte, astăzi, 
este risipită prin structurile exterioare şi perimetrul de cadre 
(acoperişuri, ziduri, ferestre).

În construcţiile existente, la fiecare 7/8 ani este necesar a se 
recurge la intervenţii de restructurare şi reabilitare a faţadelor 
externe pentru a elimina daunele provocate de către agenţii 
atmosferici şi de poluare.

Care se referă atât pentru a economisi energia electrică cât şi 
pentru a spori confortul de viaţă.
Prin intervenţia de restructurare cu Sistemul de Izolaţie Termică 
Externă cu Anvelopă Marcotherm se realizează îmbunătăţirea 
estetică a faţadelor şi în acelaşi timp aveţi economii semnificative 
de energie.

Cu privire la consumul total de combustibil utilizat pentru 
a încălzi o clădire, prin Sistemul Marcotherm se face o 
economie de la 20% până la 40% începând din primul an, 
cu beneficii substanţiale la facturile de energie.

În acest fel, an după an, se va putea economisi pe cheltuielile de 
încălzire şi în acelaşi timp se creează un confort de viaţă perfect.

SOLUŢII OPTIME PENTRU CONSERVAREA ȘI PROTEJARAE ÎN TIMP AL CELUI MAI PREŢIOS BUN

Casa ta se află în mâini sigure
SISTEMUL DE IZOLAŢIE 

TERMICĂ EXTERIOARĂ

DE ACOPERIRE ÎN STRATURI

MARCOTHERM
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PRIN SISTEMUL MARCOTHERM DE 
ECONOMIE ENERGETICĂ 
ŞI FACTURI MAI IEFTINE
O reducere a consumurilor energetice în măsură de 20-40% este 
posibilă cu avantaje economice uşor de imaginat.
Iarna, pereţii interiori acumulează căldura şi o eliberează 
în mod gradual, asigurând o temperatură constantă în 
încăperi reducându-se astfel cantitatea de încălzire necesară. 
Vara, utilizând Sistemul de Izolaţie Termică Externă cu 
Anvelopă Marcotherm, folosind culori deschise, se va reduce 
supraîncălzirea pereţilor externi evitând astfel acumularea 
de căldură în interior reducându-se astfel folosirea aerului 
condiţionat.

ECONOMIA CHELTUIELILOR DE ÎNCĂLZIRE ÎN 
AVANTAJUL CALITĂŢII MEDIULUI

În ultimele decenii cantitatea de combustibili utilizată pentru 
încălziri a crescut în mod considerabil.
În consecinţă şi cheltuielile de încălzire cresc în fiecare an. Prin 
Sistemul de Izolaţie Termică Externă cu Anvelopă Marcotherm 
se vor putea reduce cheltuielile de energie electrică şi se poate 
contribui în mod activ la reducerea emisiilor de substanţe nocive 
în atmosferă, inclusiv a bioxidului de carbon CO2, operând astfel 
în favoarea calităţii mediului.

ÎMBUNĂTĂŢIREA CONFORTULUI ŞI A 
BUNĂSTĂRII LOCUINŢEI

Un mediu ambiant confortabil de viaţă îmbunătăţeşte sensul de 
confort şi calitate a traiului. 
Confortul termic sau mai bine spus senzaţia de confort într-un 
mediu ambiant locuit, nu este dată doar de către temperatura 
aerului ci şi de către temperatura pereţilor. Dacă temperatura 
este joasă, utilizatorul are tendinţa de a înălţa temperatura 
aerului pentru a spori confortul, consumând în acest fel mai mult 
combustibil.
O faţadă proiectată cu Sistemul de Izolaţie Termică Externă cu 
Anvelopă Marcotherm vă protejează împotriva căldurii, frigului 
şi a infiltraţiilor. Sistemul de Izolaţie Termică Externă cu Anvelopă 
Marcotherm îmbunătăţeşte confortul termic.

MAI MULT SPAŢIU DE LOCUIT
Izolarea termică a pereţilor de foarte multe ori duce la o creştere 
a grosimii pereţilor.  Sistemul de Izolaţie Termică Externă cu 
Anvelopă Marcotherm, acoperind construcţia în extern permite 
păstrarea preţiosului spaţiu de viaţă din interior, chiar dacă va 
duce la o creştere a volumului exterior în proiectarea clădirilor 

noi. Această creştere este permisă, în conformitate cu Directiva 
Europeană 2006/32/CE art. 11 alin. 1 şi 2, după o autorizţie 
prealabilă şi fără taxă, prin legi regionale în vigoare în multe 
regiuni italiene. Cu toate acestea rămâne în continuare obligaţia 
de respectare a distanţelor minime faţă de vecini, o problemă 
care apare foarte rar văzând creşterea limitată în grosime cauzată 
de acest tip de intervenţie.

Decizia de a realiza Sistemul de Izolaţie Termică Externă cu 
Anvelopă Marcotherm în clădirile rezidenţiale chiar şi de mari 
dimensiuni necesită doar o aprobare semnată de asociaţia de 
locatari. Efectuarea intervenţiei cu Sistemul Marcotherm aduce 
la clădirile rezidenţiale de tip bloc un ulterior avantaj ce constă în 
majorarea şi îmbunătăţirea în mod uniform a temperaturii între 
diferitele etaje a clădirii.

ELIMINAREA TENCUIELII EXTERNE
Sistemul de Izolaţie Termică Externă cu Anvelopă Marcotherm 
permite izolarea pe extern a oricărui tip de perete şi poate fi 
aplicat direct pe zidărie sau pe beton evitând astfel aplicarea de 
tencuială externă cu reduceri ulteriore a cheltuielilor şi a timpului 
de realizare.

ELIMINAREA TOTALĂ A FISURILOR CAPILARE
Clădirea este protejată de excursiile termice prelungindu-se 
astfel integritatea materialelor de construcţie.
Se reduc deplasările interstructurale între diferitele elemente 
de construcţie, făcând excepţie formarea de crăpături, fisuri şi 
deci de infiltraţii, obţinând un efect estetic a faţadelor mult mai 
durabil.

ELIMINAREA FORMĂRII DE MUCEGAI ŞI A 
CONDENSULUI

Izolând pe exterior clădirea prin Sistemul de Izolaţie Termică 
Externă cu Anvelopă Marcotherm se obţine eliminarea punţilor 
termice, care sunt punctele critice ale structurii prin care aveţi 
pierderile de căldură, şi care sunt principala cauză de formare a 
condensului intern de suprafaţă şi astfel în consecinţă formarea 
de mucegaiuri dăunătoare pentru locuinţe şi mai ales pentru 
sănătate.

CREŞTEREA VALORII PROPRIETĂŢII 
IMOBILULUI

Clădirea, respectând cerinţele şi normativele legislative în 
vigoare privind eficientizarea enegertică, obţine numeroase 
avantaje inclusiv o creştere semnificativă a valorii imobilului pe 
piaţă.
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LCA
DURATA DE VIAŢĂ  AL SISTEMULUI DE IZOLAŢIE TERMICĂ  CU  ANVELOPĂ  MTH

Extracţia  şi 
prelucrarea materiilor 

prime

Transportul materiilor prime la 
Vopsitoria San Marco

Producţia

Sfârşitul vieţii 
ambalajului

Distribuirea 
produsului

Producţia 
ambalajuluiLCA

*Faza de utilizare
*Faza de utilizare nu a fost examinată pentru 
că aceasta depinde în întregime de uzul 
individual.

 Lichidarea 
deşeurilor

Life Cycle Assessment (LCA), este o metodă creată pentru a ajuta 
la cuantificarea, interpretarea şi evaluarea impactului asupra 
mediului a unui produs specific sau un serviciu, pe durata 
întregului ciclu de viaţă. Carbon footprint a unui produs este 
dat de suma dintre emisiile de gaz cu efect de seră generate pe 
toată durata întregului ciclu de viaţă a produsului. Este exprimată 
în kg de CO

2
 (dioxid de carbon) echivalent, şi este unul dintre 

principalii indicatori de performanţă a mediului ambiant. 

Vopsitoria San Marco a început un parcurs de evaluare a 
impactului asupra mediului a produselor sale în scopul de a 
îmbunătăţi performanţele mediului ambiant. 

Sistemul de izolaţie termică externă cu anvelopă Marcotherm, 
datorită acţiunii sinergetice a elementelor sale, garantează 
gradul corect de izolare termică, oferind astfel o economisire de 
energie.
Cuantificând această economie şi confruntând-o cu studiul LCA 
a sistemului Marcotherm, este posibilă identificarea a payback 
time sau bilanţului ambiental a clădirii.

SISTEMUL DE IZOLAŢIE 

TERMICĂ EXTERIOARĂ

DE ACOPERIRE ÎN STRATURI

MARCOTHERM
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LCA

Pentru fiecare dintre procesele în internul fazelor analizate, au 
fost măsurate resursele în intrare (energie, apă etc.) şi emisiile în 
apă şi în aer, pentru a calcula impactul relativ cu mediul ambiant.

Din studiu a reieşit că majoritatea parte a contributului este 
legată de materiile prime utilizate şi de prelucrarea lor.

În tabelul nr. 1  se poate vedea Carbon Footprint  Marcotherm 
realizat cu diferite materiale de izolaţie.

Carbon Footprint
(kg CO

2
 eq)

LCA Marcotherm EPS 1 m2 22,2

LCA Marcotherm Color 1 m2 21,3

LCA Marcotherm Rock 1 m2 26,8

LCA Marcotherm Sughero 1 m2 30,4

Tabelul 1

Alegerea finisajului nu contribuie în mod semnificativ la carbon 
fooftprint al sistemului de izolaţie.

Analiza contributului efectuată pentru sistemul cu anvelopă 
-“a cappotto” cu panouri izolante din EPS a evidenţiat faptul că 
procesele care aduc o majoră contribuţie la impactul cu mediul 
ambiant Marcotherm sunt cele referitoare la materialele utilizate, 
în mod particular polistirenul, şi la prelucrarea lor (mix energetic 
italian de expansiune a granulelor din PS).

 LCA a permis analizarea impactului asupra mediului ambiant de 
1 m2 cu anvelopă termică Marcotherm.

LCA Marcotherm EPS
Carbon Footprint

(kg CO
2
 eq)

Finisaj Compact 22,45

Finisaj  Glet 22,24

Finisaj  Glet Syl 22,40

Finisaj  Rustic 22,35

Finisaj  Rustic Syl 22,42

Tabelul 2

În tabelul nr. 2 sunt vizibili  carbon footprint  Marcotherm
EPS realizat cu diferite tipuri de finisaj.

AU FOST MĂSURATE RESURSELE ÎN INTRARE ENERGIE, APĂ ETC. ŞI EMISIILE ÎN APĂ ŞI ÎN AER .
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LCA

MATERIALE IZOLANTE PREVĂZUTE DE 
SISTEMUL MARCOTHERM

eoarece sistemul de acoperire cu anvelopă Marcotherm poate 
fi realizat cu materiale izolante diferite, au fost analizate diferite 
soluţii tehnologice pentru o zidărie astfel încât să se asigure un 
factor de trasmitanţă  termică finală egală cu 0,29 W/m²K.

Incidenţa  în procente a diferitelor procese în
Carbon Footprint total

Densitate

kg/m3

D

W/mK

U zidărie

W/m2K

Sfazare

hodín

Atenuare Grosime 
izolant

m

Marcotherm Izolant EPS 20 0,036 0,29 10h 40’ 0,12 0,100

Marcotherm Color 21 0,032 0,29 10h 40’ 0,11 0,089

Marcotherm Rock 100 0,038 0,29 12h 30’ 0,10 0,106

Marcotherm Sughero 110 0,040 0,29 13h 40’ 0,10 0,111

Tabelul 3

Marcotherm izolant EPS 38%

Placa pentru plintă XPS 15%

Profil lateral din aluminiu 5%

Marcotherm plasă 3%

Marcotherm Diblu 3%

Marcotherm Adeziv 23%

Marcotherm Primer 1%

Marcotherm Glet  6%

Punerea în operă 0%

Distribuţie 3%

Sfârşit viaţă 2%

2%3%0%
6%

1%

23%

3%

3%
5% 15%

38%

2%3%0%
7%

1%

24%

4%

3%
5% 14%

37%

2%5%
0%

5%

1%

20%

3%

2%

4%

13%

45%

4%
5%

0%
5%

0%

18%

3%

2%

4%

12%

48%

MARCOTHERM 
EPS 

Grafic nr. 1

SISTEMUL DE IZOLAŢIE 

TERMICĂ EXTERIOARĂ

DE ACOPERIRE ÎN STRATURI

MARCOTHERM
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LCA
Incidenţa  în procente a diferitelor procese în
Carbon Footprint total

Izolant Marcotherm Color 37%

Placa pentru plintă XPS 14%

Profil lateral din aluminiu 5%

Marcotherm plasă 3%

Marcotherm Diblu 4%

Marcotherm Adeziv 24%

Marcotherm Primer 1%

Marcotherm Glet Syl 7%

Punerea în operă 0%

Distribuţie 3%

Sfârşit viaţă 2%

Marcotherm Rock isolante 45%

Placa pentru plintă XPS 13%

Profil lateral din aluminiu 4%

Marcotherm plasă 2%

Marcotherm Diblu 3%

Marcotherm Adeziv GG 20%

Marcotherm Primer 1%

Marcotherm Glet Syl 5%

Punerea în operă 0%

Distribuţie 5%

Sfârşit viaţă 2%

Marcotherm Rock isolante 48%

Placa pentru plintă XPS 12%

Profil lateral din aluminiu 4%

Marcotherm plasă 2%

Marcotherm Diblu 3%

Marcotherm Adeziv GG 18%

Marcotherm Primer 0%

Marcotherm Glet Syl 5%

Punerea în operă 0%

Distribuţie 5%

Sfârşit viaţă 4%
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Grafic nr. 2

Grafic nr. 3

Grafic nr. 4

MARCOTHERM 

COLOR 

MARCOTHERM 

ROCK 

MARCOTHERM 

SUGHERO 
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Carbon Footprint
(kg CO

2
 eq)

LCA Marcotherm EPS 1 m2 22,9

LCA Marcotherm Color 1 m2 22,3

LCA Marcotherm Rock 1 m2 29,6

LCA Marcotherm Sughero 1 m2 32,1

Tabelul  4 Graficul 5
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LCA Marcotherm EPS 1 m2

LCA Marcotherm Rock 1 m2

Comparaţie  de 1 p LCA Marcotherm 1 m2 EPS, 1 p LCA Marcotherm 1 m2 EPS grafit mixt,
1 p LCA Marcotherm 1 m2 vată minerală bazaltica şi 1 p LCA Marcotherm 1 m2 EPS plută. Metoda : IPCC 2007 
GWP 100a.

LCA Marcotherm Color 1 m2

LCA Marcotherm Sughero 1 m2

Rezultatele apărute din studiul LCA* a Marcotherm au fost 
elaborate în conformitate cu diverse metode de analiză.

METODA IPCC
Rezultatele de comparaţie efectuate cu metoda IPCC sunt 
vizibile în graficul nr. 5 şi în tabelul nr. 4. În conformitate cu 
această metodologie, anvelopa realizată cu un strat izolant din 
Marcotherm Color Izolant are performaţa de mediu ambiant mai 
bun, urmată de metodologia cu izolant din EPS.

METODA RECIPE

Rezultatele obţinute prin comparaţia efectuată cu metoda 
ReCiPe sunt exprimate în Eco-points pentru cele trei categorii 
de daune: anvelopa realizată cu izolament Marcotherm Color 

5,2

4,8

4,4

4
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3,2

2,8

5,4
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Ecopoint

Graficul 6
LCA Marcotherm 1 m2 EPS LCA Marcotherm 1 m2 plutăLCA Marcotherm 1 m2 EPS grafit mixt LCA Marcotherm 1 m2 EPS vată minerală bazaltica

Human Health Ecosystems Resources

Compararei 1 p LCA Marcotherm 1 m2 EPS, 1 p LCA Marcotherm 1 m2 EPS amestec granulat, 1 p LCA Marcotherm 1 m2  vată minerală și 1 p LCA Marcotherm 1 m2 EPS sughero. Metodă ReCiPe Endpoint (H) V.

PRELUCRAREA  REZULTATELOR

Izolant are performanţe de mediu ambiant mai bune, urmat de 
către cel din EPS şi apoi de către cel din vată minerală bazaltica 
(graficul 6) 

* În cadrul studiului, atunci când au fost disponibile, au fost utilizate date primare.

LCA
SISTEMUL DE IZOLAŢIE 

TERMICĂ EXTERIOARĂ

DE ACOPERIRE ÎN STRATURI

MARCOTHERM

Compararei 1 p LCA Marcotherm 1 m2 EPS, 1 p LCA Marcotherm 1 m
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CO2 CO2

Pentru a produce un sistem de izolament termic cu anvelopă se 
consumă energie şi emisii de CO

2
.

Când CO
2
 ce derivă din economia energetică obţinută datorită 

instalaţiei a unui sistem cu anvelopă este echivalentă cu CO
2
 emisă 

pentru construirea anvelopei însuşi, şi se obţine astfel “payback 
time” sau “amortizarea de CO

2
”.

Aplicarea unui sistem de izolament extern cu anvelopă, într-un 
înveliş a clădirii, are funcţiunea de a reduce trasmitanţa U şi deci de 
a economisi energie pe toată durata perioadei în care edificiul este 
încălzit. Pentru a calcula această economie se aplică formula:

Presupunând un exemplu de calcul pe o clădire care se situează 
în Comuna Marcon (VE), şi care se găseşte în zona climatică 
E; pe 1 m2 de perete pe care a fost aplicat sistemul de înveliş 
Marcotherm anvelopă, este posibilă o economie de 57,9 kWh/an.

În tabelul nr. 5 a fost calculat payback time pentru emisiile 
echivalente de CO

2
 generate pe toată durata de viaţă a 

izolamentului extern Marcotherm anvelopă.

Payback time a sistemului cu anvelopă Marcotherm pentru 
carbon footprint este de 1,51 ani pentru soluţia ce prevede 
utilizarea de EPS ca şi material izolant, de 1,44 ani pentru acela cu 
Marcotherm Color, de 1,81 ani pentru anvelopă cu vată minerală 
bazaltica şi de 2,06 ani pentru soluţia Marcotherm realizat din  
plută, asumând ca şi constantă de trasmitanţă U 0,29 W/m2K.

Documentaţia tehnică cu privire la metodologia de calcul a LCA 
şi a payback time a sistemului Marcotherm este disponibilă pe 
site-ul: www.san-marco.com.

CERTIFICATE DE MEDIU

Anvelopă cu izolant din Marcotherm

Parametru Unitate de măsură EPS Color Rock Sughero

Reducere CO
2
/an - Fază de utilizare kg CO

2
 eq/an 14,80 14,80 14,80 14,80

Emisie    CO
2
 LCA    anvelopă kg CO

2
 eq 22,15 21,22 26,69 30,24

Payback time CO
2

ani 1,50 1,44 1,81 2,05

∆Qa = (∆Qh • 24 • GR)/1000 = GG • 24 • f • R • ∆U • S/1000 [kWh]

con ∆Qh = ∆U • ∆T • S  e  ∆T = (GG/GR) • R • f

Tabelul nr. 5

Payback time

9
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Certificate de mediu

Pentru a favoriza recunoașterea și valoarea clădirilor realizate din 
materiale cu o sustenabilitate ridicată prin certificarea energetică 
și de mediu a acestora, sistemul  Marcotherm a obţinut 
certificarea ESIT pentru materialele eco-compatibile, bazată pe 
protocolul ITACA naţional şi pe SBTool Italia. Marcotherm poate 
contribui la punctajul Certificării LEED a clădirii.

DOSARUL PROTOCOL ITACA

Protocolul ITACA permite verificarea sustenabilităţii de mediu 
a clădirii, evaluarea acesteia se face prin intermediul a două 
grupuri de fișe:

Primul grup se referă la ”consumul de resurse” și conţine 
fișele de evaluare a limitării consumurilor de energie pe timp 
de iarnă și de vară, a producţiei de apă caldă menajeră, a 
iluminatului natural, a cantităţii de energie electrică produsă 
din surse regenerabile, a utilizării de materiale eco-compatibile, 
a consumurilor de apă potabilă și a menţinerii prestaţiilor 
învelișului construcţiilor.

Al doilea grup verifică ponderea ”sarcinilor de mediu”, 
analizând ca factori: emiterea de gaze de seră, deșeurile solide și 
lichide produse și permeabilitatea zonelor externe.

Datorită acestui studiu s-a eliberat dosarul ITACA ce cuprinde 
atât calificarea de mediu ITACA cât și certificarea de produs 
ESIT pentru sistemul Marcotherm EPS, Marcotherm Color și 
Marcotherm Rock.
ESIT este iniţiativa luată de ITC-CNR și IISBE ITALIA care 
demarează oficial certificarea conform protocolului Itaca la nivel 
naţional pentru eliberarea mărcii de calitate pentru construcţii și 
materialele eco-compatibile.

Asociaţia federală a regiunilor și provinciilor independente 
italiene, a adoptat în 2002 SBTool® pentru dezvoltarea 
Protocolului ITACA, instrument pentru evaluarea sustenabilităţii 
construcţiilor aprobat în 2004 de Conferinţa Președintelui 
Regiunilor Italiene.

 

Institutul pentru Tehnologiile Construcţiei al Consiliului 
Naţional de Cercetări desfășoară activităţi de cercetare, suport 
pentru inovaţie, valorizare, evaluare tehnică, certificare, transfer 
tehnologic și pregătire în numeroase domenii știinţifice, cu 
referire specifică la domeniul construcţiilor.

A desfășurat rolul de contextualizare la nivel naţional a SBTool® și 
de dezvoltare a Protocolului ITACA Naţional.

International Initiative for a Sustainable Built Environment este 
o organizaţie non profit ce are ca scop diseminarea de politici, 
metodologii și instrumente pentru promovarea unui mediu 
construit sustenabil. Asociaţia este o ramură a iiSBE internaţional 
și îi împărtășește aceleași scopuri.

A introdus și experimentat SBTool® la nivel naţional în Italia, 
folosind cele mai avansate cercetări dezvoltate și aplicate 
de network-ul internaţiona al iiSBE și GBC (Green Building 
Challenge) în peste 25 de naţiuni pe diferite continente.

Construcţia sustenabilă ITALIA (ESIT®) este o iniţiativă de mare 
amploare în care se concretizează colaborarea pe mai mulţi ani, 
începută în anul 2000, între ITC-CNR, ITACA și iiSBE Italia.

ESIT® promovează recunoașterea și valoarea clădirilor și a 
materialelor cu o sustenabilitate ridicată prin certificarea 
energetică de mediu: un sistem valid pe întreg teritoriul 
naţional ce are ca scop promovarea unei transformări reale a 
practicilor de construcţie și a pieţei imobiliare spre o mai mare 
sustenabilitate și o transparenţă. 

CARE ESTE IMPACTUL PE O CONSTRUCŢIE

SISTEMUL DE IZOLAŢIE 

TERMICĂ EXTERIOARĂ

DE ACOPERIRE ÎN STRATURI

MARCOTHERM
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Certificate de mediu

CREDITE LEED 

Sistemul LEED se bazează pe atribuirea de credite odată cu 
îndeplinirea fiecărei cerinţe ce caracterizează sustenabilitatea 
clădirii. Suma creditelor determină nivelul de certificare obţinut.

Marcotherm poate contribui la punctajul final al unei 
clădiri LEED.

În urma unei analize atente Compania San Marco SpA a verificat ca 
Marcotherm să poată contribui la obţinerea creditelor LEED conform 
Sistemului de evaluare LEED Construcţii Noi și Restructurări 2009 
(www.gbcitalia.org).

Chiar dacă certificarea LEED nu se eliberează produselor, 
ci clădirii, obţinerea creditelor depinde, în mare parte, de 
caracteristicile materialelor folosite în construcţie.

Proiectanţii au la dispoziţie datele pentru evaluarea aportului pe care 
Marcotherm îl poate avea la punctajul LEED al unei clădiri.
Datele pot fi consultate pe paginile site-ului www.san-marco.com

Interpretarea cerinţelor creditelor LEED poate fi diferită în funcţie de proiect și de scopul aplicării produsului.
Consumatorul produsului și proiectantul vor trebui să demonstreze și să verifice datele conţinute în acest document și posibilitatea obţinerii 
creditelor în funcţie de modul în care va fi folosit produsul.

Credite
Aportul 
posibil

Note

Energie și Atmosferă

EA Creditul 1: Optimizarea prestaţiilor energetice
1-19 puncte

Acordarea punctelor în funcţie de procentul de economisire 
energetică

Materiale și Resurse

MR creditul 5: Materiale extrase, produse și prelucrate la 
distanţă limitată

1-2 puncte
Depinde de procentul de materiale extrase, produse și prelucrate local

MR creditul 6: (doar pentru Marcotherm Plută) Materiale 
provenite din surse ușor regenerabile

1 punct
Depinde de procentul de materiale regenerabile din totalul de 
materiale folosite

Calitatea Mediului Intern

QI creditul 7.1: Confort termic: proiectare
1 punct

Clădirea respectă normativele UNI EN 15251:2008 UNI 10339 
(Metoda de verificare UNI EN ISO 7730:2006)

11
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PENTRU FIECARE NECESITATE O 
SOLUŢIE

SISTEMUL

IZOLAMENT TERMIC 

“A CAPPOTTO”-

CU ANVELOPĂ

Componente

12
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Componente
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... PENTRU FIECARE
SOLUŢIE O TEHNOLOGIE

SISTEMUL DE IZOLAŢIE 

TERMICĂ EXTERIOARĂ

DE ACOPERIRE ÎN STRATURI

MARCOTHERM

Componente
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Componente
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Componente

1. Marcotherm inel din 
polipropilen pentru 
fixarea de sarcini 
uşoare

 ø 90mm - SP 10mm

2. Marcotherm cilindru 
din EPS pentru 
fixarea de sarcini 
uşoare

 ø 70/125mm - SP 
70mm

3. Marcotherm 
element de fixare 
cu debitare termică 
pentru balamale 
externe ale ferestrei

 SP de la 80 la 200mm

4. Marcotherm profil 
în zona trecerii 
pervazului ferestrei

 SP de la 30 la 120mm 

5. Marcotherm profil 
plat piloty cu 
scurgere 

6. Marcotherm pentru 
colţuri cu plasă 

7. Marcotherm Placă 
de Fixare pentru 
sarcini grele

 SP de la 100 la 200mm

SISTEMUL DE IZOLAŢIE 

TERMICĂ EXTERIOARĂ

DE ACOPERIRE ÎN STRATURI

MARCOTHERM
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Componente

3

4

6

2

11

12
12

2

14
13

6

4

7

4

14

8

8. Marcotherm round  
din poliuretan 
pentru fixare de 
sarcini medii 

 ø 90mm SP de la 60 la 
300mm 
ø 125mm SP de la 60 
la 300m

9. Marcotherm profil 
de baza-plecare cu  
scurgere

 Marcotherm 
profil de racord cu 
scurgere

10. Marcotherm placă 
izolantă ne-
absorbantă pentru 
plintă

11. Marcotherm  cadru 
fără debitare 
termică din 
poliuretan pentru 
fixarea de sarcini 
grele

 SP de la 60 la 110mm

12.  Marcotherm 
Thermax sistem de 
fixare mecanic cu 
debitare termică 
pentru fixarea de 
sarcini grele

 ø 12mm SP de la 60 la 
110mm

 ø 16mm SP de la 60 la 
170mm

13. Marcotherm 
Protecţie Universală 
a Colţurilor în rulouri 
din PVC

14. Marcotherm Profile 
pentru ferestre

17
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Componente

1. Marcotherm inel din 
polipropilen pentru 
fixarea de sarcini 
uşoare

 ø 90mm - SP 10mm

2.  Marcotherm 
cilindru de EPS 
pentru fixarea de 
sarcini uşoare

 ø 70/125mm - SP 
70mm

3. Marcotherm 
element de fixare 
cu debitare termică 
pentru  balamale 
externe ale ferestrei

 SP de la 80 la 200mm

4. Marcotherm profil 
în zona trecerii 
pervazului ferestrei

 SP de la 30 la 120mm 

5. Marcotherm profil 
plat piloty cu 
scurgere

 

6. Marcotherm pentru 
colţuri cu plasă

 

7. Marcotherm Placă 
de Fixare pentru 
sarcini grele

 SP de la 100 la 200mm

SISTEMUL DE IZOLAŢIE 

TERMICĂ EXTERIOARĂ

DE ACOPERIRE ÎN STRATURI

MARCOTHERM

18

brochureMarcotherm_RUMENO.indd   18 07/06/2013   11:53:57



Componente

8. Marcotherm round 
din poliuretan 
pentru fixarea de 
sarcini medii

 ø 90mm SP de la 60 la 
300mm 
ø 125mm SP de la 60 
la 300m

9. Marcotherm profil 
de baza plecare cu 
scurgere

 Marcotherm 
profil de racord cu 
scurgere

10. Marcotherm placă 
izolantă ne-
absorbantă pentru 
plintă

11. Marcotherm cadru 
fară  debitare 
termică din 
poliuretan pentru 
fixarea de sarcini 
grele

 SP de la 60 la 110mm

12.  Marcotherm 
Thermax sistem de 
fixare mecanică cu 
debitare termică 
pentru fixarea de 
sarcini grele

 ø 12mm SP de la 60 la 
110mm

 ø 16mm SP de la 60 la 
170mm

13. Marcotherm 
Protecţie a Colţurilor 
Universală în rulouri 
de PVC

14. Marcotherm Profile 
pentru ferestre

3

3
3

8

14

44 5

1

8

1

2

10

2

13
6
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PROFILE

PROFILE CU PLASĂ

Marcotherm Garnitură adezivă

Componente

Marcotherm
Profil sub fereastră

Marcotherm
Profil de bază

Marcotherm
Protecţie Colţuri

Marcotherm
Joncţiune de dilatare

Marcotherm
Plan  Piloty Marcotherm

Profil de Racord 

Marcotherm
Profile pentru ferestre

Marcotherm Protecţie pentru 
Colţuri Universală  în Rulouri de PVC

Marcotherm 
Protecţie pentru 
Colţuri pre-montate 
în formă de arc

Marcotherm
Profil lateral

SISTEMUL DE IZOLAŢIE 

TERMICĂ EXTERIOARĂ

DE ACOPERIRE ÎN STRATURI

MARCOTHERM

Colţuri Universală  în Rulouri de PVC
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ELEMENTE PENTRU FIXARE

Componente

Marcotherm Inel

Marcotherm Element de Fixare pentru sarcini grele

Marcotherm
Placă de Fixare 

pentru sarcini grele

Marcotherm
Quadro  PU
Pentru sarcini grele

Marcotherm Thermax pentru 
sarcini grele

Marcotherm Thermax Junior 
pentru sarcini uşoare

Parapet extern  Parapet intern

Marcotherm Cilindru 
pentru sarcini uşoare

Marcotherm 
Round PU 
pentru sarcini 
intermediare

21

brochureMarcotherm_RUMENO.indd   21 07/06/2013   11:56:56



DIBLURI

FREZE PENTRU MONTAJUL 
ACCESORIILOR MARCOTHERM

Marcotherm protecţie diblu

Marcotherm Disc

DEBITAREA 
POLISTIRENULUI

SISTEMUL DE IZOLAŢIE 

TERMICĂ EXTERIOARĂ

DE ACOPERIRE ÎN STRATURI

MARCOTHERM

Componente
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ADEZIVI

MARCOTHERM ADESIVO S. 957
Adeziv sub formă de praf cu fibră armată  pentru sistemul 
de izolaţie cu anvelopă. 
Pe bază de cimenturi, umpluturi minerale selecţionate, aditivi 
specifici şi răşini, de mare compatibilitate, specifice pentru 
realizarea de sisteme de izolaţie termică cu anvelopă. 
Singurul produs adecvat atât pentru lipirea panourilor cât şi 
pentru gletuirea ulterioară.

MARCOTHERM ADESIVO GG GRANULAŢIE 
GROASĂ  ASPRU S. 968

Adeziv/glet din praf cu fibră armată, hidrofobizat pentru 
sisteme cu anvelopă.
Pe bază de cimenturi, umpluturi minerale selecţionate, aditivi 
specifici şi răşini, este ideal pentru lipirea şi gletuirea panourilor 
din vată minerală bazaltică şi plută expandată brună.
Uşor de aplicat este caracterizat de o scăzută absorbţie de apă.

FIXATORI

MARCOTHERM PRIMER S. 474
Fixator mural hidrodiluibil de acoperire pentru interne şi 
externe.
Pe bază de microemulsii în dispersii apoase, indicat pentru 
impregnarea şi consolidarea suprafeţelor minerale sfărâmicioase, 
interne şi externe. Are o mare putere de penetrare şi o 
consolidare puternică. 
Îmbunătăţeşte coeziunea şi uniformizează absorbţiile suportului. 
Nuanţat cu tintometrul rezultă potrivit în special ca bază pentru 
învelişuri din plastic de grosime.
Fixativ de acoperire specific pentru sistemul cu anvelopă 
Marcotherm.

FINISAJELE MARCOTHERM

Specificaţii pentru finisarea Sistemului cu anvelopă, finisajele 
MARCOTHERM crează un strat de protecţie de grosime elevată, 
fără crăpături, dotate de o bună transpirabilitate, în grad de a 
proteja în mod eficient împotriva agenţilor atmosferici şi poluanţi. 
Datorită prezenţei aditivului anti-mucegai, se conservă mai bine 
suprafeţele tratate împotriva formării de mucegai, alge şi muşchi.
Stratul de acoperire MARCOTHERM-SYL, pe bază de liant 
acril-silosanic dau suprafeţelor o puternică impermeabilitate ce 
favorizează scurgerea apei de ploaie, prevenind stagnarea acesteia 
şi contribuind la menţinerea curată a pereţilor, datorită acţiunii de 
spălare a ploilor.

MARCOTHERMSYL INTONACHINO S. 467
Strat de acoperire mural cu acril-silosan cu efect compact
Anti-mucegai – antialge cu granulaţie 1,2
Strat de acoperire a pereţilor exteriori, dotat de o mare 
impermeabilitate şi bună permeabilitate la vaporii de apă, cu 
efect de tencuială. Indicat pentru aplicarea în prezenţa ne-
omogenităţii estetice sau de absorbţie a suportului.

MARCOTHERMSYL RUSTICO S. 468
Strat de acoperire mural cu acril-silosanic cu efect rustic
Anti-mucegai – antialge cu granulaţie 1,8
Strat de acoperire a pereţilor externi, cu glet cu efect rustic, 
strat de grosime elevată cu o excelentă impermeabilitate la apă 
şi bună transpirabilitate la vaporii de apă. Se folosoşte acolo 
unde este necesară o bună putere de umplere şi de mascare a 
suportului.

MARCOTHERM INTONACHINO S. 466
Strat de acoperire mural cu efect de spatulă 
Anti-mucegai – antialge cu granulaţie 1,2
Strat de acoperire a pereţilor externi cu efect de spatulă. 
Putere de umplere şi de mascare în măsură de a uniformiza 
iregularităţile suportului, neomogeneităţii  estetice sau de absorbţie 
a suportului.

MARCOTHERM COMPACT S. 469
Strat de acoperire mural cu efect compact
Anti-mucegai – antialge cu granulaţie 1,2
Creează superficii compacte şi omogene. Indicat pentru aplicări 
acolo unde este necesară o bună putere de umplere şi mascare 
a suportului.

MARCOTHERM RUSTICO S. 464
Strat de acoperire mural cu efectul rustic
Anti- mucegai - antialge cu granulaţia 1,8
Acoperire a plasticului de gletuit-nivelare pentru externe cu 
efect uniformizant a suprafeţei. Se foloseşte acolo unde este 
necesară o bună putere de umplere şi de mascare a suportului..

Componente

23

brochureMarcotherm_RUMENO.indd   23 07/06/2013   11:57:47



MARCOTHERM EPS
POLISTIREN EXPANDAT SINTERIZAT EPS

ETA

SISTEMUL DE IZOLAŢIE 

TERMICĂ EXTERIOARĂ

DE ACOPERIRE ÎN STRATURI

MARCOTHERM

Materiale izolante

EPS este un material versatil şi uşor, este realizat prin polimerizarea 
stirenului. este constituit pe 96/98 % din aerul conţinut în celule închise;
caracteristică care îi conferă o mare putere izolantă.

• 
D
 = 0,036/0,033 W/mK valorea depinde de tipologia panoului 

din EPS utilizat
• Disponibil în diverse tipologii: EPS 80, 100, 120, 150
• Hidrofug  şi rezistent la toate soluţiile apoase
• Nu dă naştere la formarea de mucegaiuri
• Uşor de tăiat şi de manevrat

• ESIT a eliberat Dosarul protocol ITACA nr. de înregistrare 
DPI.Z. 1.001.2012

• Poliţă de asigurare 10 ani (decenală) de 200 euro
• Se asigură şi posa in opera iniţială cu un total de 300 euro 

pentru artizanii certificaţi de către ICMQ
• Sistemul este marcat CE conform ETA 07/0015
• Pull-Throught Test (Conform ETAG 004)

1. Suport Mural
2. Adeziv MARCOTHERM ADESIVO din praf 

cu fibră armată
3. Panou MARCOTHERM ISOLANTE din polistiren expandat 

sinterizat conform UNI EN 13163, ETICS 13499
4. Fixaj MARCOTHERM TASSELLI cuie de fixare

5. Glet MARCOTHERM ADESIVO din praf cu 
fibră armată

6. Armătură MARCOTHERM RETE din fibră de sticlă 
cu tratament anti-alcalin

7. Glet MARCOTHERM ADESIVO din praf cu fibră armată
8. Grund MARCOTHERM PRIMER  fixator mural pigmentat
9. Finisaj MARCOTHERM acrilic sau MARCOTHERM-SYL acril-silosanic de 
 diferite granulaţii

COMPONENTE 
ALE  SISTEMULUI

D = 0,036/0,033 
W/mK

Finisaj 
diferite granulaţiidiferite granulaţii

24
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MARCOTHERM COLOR
EPS GRAFIT MIXT DE CULOARE ROŞU ŞI NEGRU

Materiale izolante

Plăcile MARCOTHERM COLOR, în afară de faptul că posedă calităţile ale 
EPS tradiţional, conţin  aditivi speciali care intervin pe căldura care se 
propagă prin iradiaţii solare , garantând o eficienţă termică majoră.

• 
D
 = 0,032 W/mK

• Stabilitate dimensională DS(N)2 normă UNI EN 13163
• Minoră încălzire a suprafeţei pe durata aplicării în operă
• Acelaşi adeziv/glet şi sistemul de montaj a EPS alb  
• Absenţa de sfărâmare superficială atât timp cât produsul este 

conservat şi adăpostit de iradiaţiile solare
• Plăcile Marcotherm Color Izolant sunt furnizate în culorile roşu sau 

negru exclusiv pentru Vopsitoria San Marco

• ESIT a eliberat Dosarul protocol ITACA nr. de înregistrare DPI.Z. 
1.001.2012

• Poliţa de asigurare pe  10 ani de 200 euro
• Asigură şi posa în operă inizială de 300 euro în total pentru 

artizanii care au certificatul eliberat de ICMQ

D = 0,032 W/mK

1. Suport Mural
2. Adeziv MARCOTHERM ADESIVO 

din praf cu fibră armată
3. Panou MARCOTHERM COLOR ISOLANTE 

din EPS grafit mixt 
4. Fixaj MARCOTHERM TASSELLI cuie de fixare

5. Glet MARCOTHERM ADESIVO din praf cu 
fibră armată

6. Armătură MARCOTHERM RETE din fibră de 
sticlă cu tratament anti-alcalin

7. Glet MARCOTHERM ADESIVO din praf cu fibră armată
8. Grund MARCOTHERM PRIMER fixator pentru pereţi pigmentat
9. Finisaj MARCOTHERM acrilic sau MARCOTHERM-SYL acril-silosanic de 

diferită granulaţie

COMPONENTE ALE 
SISTEMULUI
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Materiale izolante

MARCOTHERM ROCK
VATĂ MINERALĂ BAZALTICA

SISTEMUL DE IZOLAŢIE 

TERMICĂ EXTERIOARĂ

DE ACOPERIRE ÎN STRATURI

MARCOTHERM

Vata Minerală Bazaltica este obţinută prin fuziunea de roci vulcanice 
la o temperatură de 1250° C. Succesiv materialul este armat printr-o 
centrifugare mecanică şi distribuit pe o suprafaţă unde sunt create 
panourile. Fibrele din Vata Minerală Bazaltica sunt “bio-solubile”, adică nu 
dau origine la fenomene de Bio-persistenţă în organism.
• 

D
 = 0,036/0,040 W/mK; valoarea depinde de tipul de panoul de 

vată minerală bazaltica utilizat
• Excelentă izolare fonică
• Excelent comportament la foc (Euroclasse A1)
• Excelentă transpirabilitate (μ = 1/1,5)
• Bună impermeabilitate  datorită unui tratament specific

• ESIT a eliberat Dosarul protocol ITACA nr. de înregistrare DPI.Z. 
1.001.2012

• Poliţa de asigurare pe 10 ani de 200 euro  
• Asigură şi posa în operă iniţială de 300 euro în total  pentru 

artizanii cu certificat eliberat de către ICMQ
• Sistemul are agrementul tehnic european ETA 12/0219
• Sistemul este marcat CE conform ETA 07/0015
• Pull-Throught Test (Conform ETAG 004)

ESIT a eliberat Dosarul protocol ITACA nr. de înregistrare DPI.Z. 

D = 0,036/0,040 
W/mK

 Cu sistemul MARCOTHERM ROCK este
necesar să utilizaţi:
-  noul adeziv/glet MARCOTHERM ADESIVO GG 

(aspru) din praf cu fibră armată şi hidrofobizat
-  diblurile specifice MARCOTHERM DIBLU FIF-A 

sau MARCOTHERM DIBLU Termoz însoţite de 
MARCOTHERM DISC DT90

- învelişurile acril-silosanic de grosime 
MARCOTHERM-SYL sau minerali MARCOSIL 
KP 1,2 – 1,5

COMPONENTE 
ALE SISTEMULUIALE SISTEMULUI

1. Suport Mural
2. Adeziv MARCOTHERM ADESIVO GG (aspru) 

din praf cu fibră armată
3. Panou MARCOTHERM ROCK ISOLANTE

din vată minerală bazaltica
4. Fixaj MARCOTHERM TASSELI

5. Glet MARCOTHERM ADESIVO GG (aspru) din 
praf cu fibră armată

6. Armătură MARCOTHERM RETE din fibră de 
sticlă tratată alcalin

7. Glet MARCOTHERM ADESIVO GG (aspru) din praf cu fibră
armată

8. Grund MARCOTHERM PRIMER fixator mural pigmentat
9. Finisaj MARCOTHERM-SYL Înveliş mural sau Rustic acril-silosanic şi MARCOSIL KP 

1,2 sau KP 1,5 silicat

ETA

9. Finisaj MARCOTHERM-SYL Înveliş mural sau Rustic acril-silosanic şi 
1,2 sau KP 1,5 silicat

26
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Materiale izolante

MARCOTHERM PLUTĂ
PLUTĂ NATURALĂ

Panoul din plută expandată lipit este un produs din plută 
naturală care a fost supus la un proces termic de sinterizare.  
Această operaţiune constă în fuziunea în structura celulară a 
plutei, a diferite substanţe ceroase care acţionează ca agent 
adeziv natural pentru a agrega diferitele granule.
Procesul de sinterizarere îmbunătăţeşte caracteristicile de putere 
izolantă a plutei.

• 
D
 = 0,040 W/mK

• Izolant de origine naturală pentru intervenţii în construcţii 
biologice.

• Poliţă de asigurare pe zece ani de 200 Euro
• Asigură şi posa în operă iniţială de 300 euro în total 

pentru artizanii care au certificat eliberat de ICMQ

D = 0,040 W/mK

 Cu sistemul MARCOTHERM PLUTĂ sunt
necesare a fi utilizate:
-  noul adeziv/glet MARCOTHERM ADESIVO 

GG (granulaţie groasă) din praf cu fibră 
armată şi hidrofobizat

-  învelişurile acril-silosanice de grosime 
MARCOTHERM-SYL sau minerale 
MARCOSIL KP 1,2 – 1,5

COMPONENTE ALE 
SISTEMULUISISTEMULUI

1. Suport Mural
2. Adeziv MARCOTHERM ADESIVO GG (aspru)

din praf cu fibră armată
3. Panou MARCOTHERM SUGHERO ISOLANTE 

din vată minerală bazaltica
4. Fixaj MARCOTHERM TASSELLI cuie de fixare

5. Glet MARCOTHERM ADESIVO GG (aspru) din 
praf cu fibră armată

6. Armătură MARCOTHERM RETE din fibră de 
sticlă cu tratament alcalin

7. Glet MARCOTHERM ADESIVO GG (aspru) din 
 praf cu fibră armată 
8. Grund MARCOTHERM PRIMER fixator mural pigmentat
9. Finisaj MARCOTHERM-SYL Înveliş Mural sau Rustic acril-silosanic şi

MARCOSIL KP 1,2 sau KP 1,5 silicat
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Înainte de a începe realizarea Sistemului de Izolaţie Termică 
Externă cu Anvelopă Marcotherm, trebuie să se procedeze la 
verificarea şi pregătirea suportului:

• Verificare planeităţii suportului; eventuale deformări 
superioare de 1 cm trebuie să fie regularizate.

• Asigurati-vă că nu există creştere de umezeală; în această 
eventualitate luaţi măsurile necesare pentru a elimina cauza.

• În cazul în care sunt încă prezente bucăţi de tencuială 
vechi, finisaje sau vopseli care nu aderă bine, procedaţi la 
îndepărtarea şi la restructurarea planeităţii.

• Pe suprafeţele din ciment armat asiguraţi-vă că nu există 
urme de agenţi de eliberare; în această eventualitate, 
înlăturaţi-le.

• Pe structurile din beton, evaluaţi dacă apar fenomene de 
carbonatare şi oxidare a barelor de ranforsare; în acest caz 
trataţi cu ciclu Betoxan.

• În caz de eflorescenţă, îndepărtaţile mecanic şi succesiv 
efectuaţi o spălare cu înaltă presiune a suprafeţelor.

• Eventuale mucegaiuri, alge sau licheni trebuiesc să fie 
eliminate utilizând linia de produse COMBAT.

• În cazul în care clădirea este o construcţie nouă (tencuieli 
interior, şapă proaspătă), aşteptaţi maturizarea necesară şi 
uscarea suporturilor, adică cel puţin 4-5 săptămâni. 

• Verificaţi gradul higrometric din zidărie.

• În cazul în care tencuiala de bază, proaspătă sau mai veche 
se prezintă sfărâmicioasă, fixaţi  suportul cu ATOMO, fixator 
pentru pereţi micronizat Solvent Free, care trebuie diluat 
în funcţie de absorbţie de la 50 la 200%. Cantitatea exactă 
poate fi evaluată observând formarea pe suprafaţă a unui 
strat lucios de acoperire opalescent.  

• Elementele de fixare  trebuie să fie utilizate în aşa fel de a se 
evita punţile termice.

• Temperatura suportului, pe durata utilizării materialelor, nu 
trebuie să fie mai mică de + 5°C.

• Toate suprafeţele care nu sunt destinate să fie acoperite 
(sticlă, lemn, pervazuri, etc) trebuiesc protejate pe durata 
aplicării sistemului.

• Verificaţi faptul că toate elementele cum ar fi pervazuri, 
cornişe, blocaje, plăci, etc. depăşesc suportul peste grosimea 
plăcii izolante

Pregătirea suportului Sistemul de izolaţie
SISTEMUL DE IZOLAŢIE 

TERMICĂ EXTERIOARĂ

DE ACOPERIRE ÎN STRATURI

MARCOTHERM
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1. EXECUŢIA PLINTEI

În această fază iniţială este necesar să se cunoscă nivelul definitiv 
al planului de campanie a lucrărilor sau a zonelor perimetrale.

Poziţionaţi, prin intermediul diblurilor de expansiune, profilurile 
de plecare, aliniindu-le în mod perfect orizontal, lăsând liber cel 
puţin un centimetru de la podea.
Progresiv, dacă este necesar puneţi de asemenea şi profilurile 
sub ferestre (pervazurile) şi terminatoarele orizontale/verticale.
Dacă pe suprafeţe, în special cele din beton, sunt prezente 
joncţiuni de dilatare, trebuie să introduceţi în corespondenţa 
acestora, jonctiuni de dilatare prevăzute pentru sistemele de 
izolaţie cu anvelopă.

În cazul în care nu se doreşte a se utiliza profilul de plecare 
(bază) sau este solicitată o protecţie termică continuă care 
include şi zonele de sub podea, puteţi folosi plăci termoizolante 
din polistiren extrudat XPS care corespund standardelor UNI EN 
13164 sau plăci de polistiren expandat cu absorbţie scăzută de 
apă care corespund standardelor UNI EN 13163.

Acest tip de plintă este obligatorie în cazul în care se doreşte a 
se executa sistemele Marcotherm Rock (vată minerală bazaltica 
MW) sau Marcotherm Sughero ICB.
În cazul în care se doreşte să se izoleze structura în mod 
integral, va trebui să aplicaţi în corespondenţă cu plinta o placă 
ne-absorbantă, care va fi racordată şi încadrată faţă de restul 
sistemului de izolaţie.
La sistemul cu anvelopă cu plăci izolante de mare grosime, 
este recomandat ca racordul dintre plinta încadrată şi sistemul 
izolant, să se înlocuiască baza de pornire cu profilul unghiular 
de scurgere, pentru planul piloty cu scopul final de a garanta o 
lucrare fără punţi termice.
Panourile izolante din XPS utilizate pentru plintă, introduse 
sub podea, trebuie să fie protejate cu membrane hidroizolante 
speciale şi grohotişuri perimetrale de drenaj. 
Membrana hidroizolantă introdusă sub podea trebuie să fie 
protejată şi aceasta , printr-un strat de separare faţă de terenul 
de la sol sau de grohotişul perimetral. 
Este posibil să racordaţi în moduri diferite învelişul anvelopă 
de faţadă cu zona de plintă de la bază; pentru aceste detalii de 
execuţie vedeţi schemele 1, 2, 3, 4, pag. 26 şi următoarele.
În timpul fazei de dibluire a zonelor perimetrale de bază, 
acordaţi atenţie să nu perforaţi membranele hidroizolante ale 
structurii.

2. POZIŢIONAREA PLĂCILOR

PREGĂTIREA ADEZIVULUI
Adezivele liniei MARCOTHERM, pe baze de cimenturi, minerale 
de umplutură selecţionate, aditivi specifici şi răşini, sunt specifice 
pentru lipirea plăcilor izolante şi pentru gletuirea succesivă 
cu încorporarea plasei de armătură. Aceste adezive trebuiesc 
amestecate cu apă curată şi aplicate urmărind instrucţiunile din 
fişa tehnică.

Adezivele corespunzătoare cu Sistemele Marcotherm
dintre acestea, joncţiunile de dilatare prevăzute pentru 

sistemul de izolament cu anvelopă.

Izolant
Adeziv 

Marcotherm
Adeziv GG 

Marcotherm

Marcotherm
Isolante (EPS)

OK OK

Marcotherm Color OK OK

Marcotherm Rock
(vată minerală bazaltica MW)

/ OK

Marcotherm Sughero
(plută ICB)

/ OK

LIPIREA PLĂCILOR IZOLANTE
Secţionaţi plăcile izolante la aceleaşi dimensiuni cu cele ale 
suprafeţelor pe care vor trebui să fie lipite, şi procedaţi la lipirea 
panourilor.
Pe pereţii cu tencuială sau perete de beton plane şi netede, 
aplicaţi pe latura de lipit adezivul pregătit în mod corespunzător, 
pe toată suprafaţa panoului, făcând excepţie o zonă de circa 2 
cm de-a lungul marginilor panoului.
Aplicarea adezivului pe plăci, este făcută cu ajutorul unei mistrii 
cu dinţi pătraţi de 8-10 mm apoi trebuie imediat poziţionat 
pe suprafaţă, exercitând o presiune uşoară pentru a favoriza 
distribuirea uniformă a lipiciului şi aderenţa acestuia.

Modalităţi de aplicare
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min. 
25/30cm

Dacă este posibil faceţi în aşa fel ca rosturile panourilor aşezate să nu 
fie perfet aliniate cu colţurile de deschidere (cadre) ale structurilor 

(uşi/ferestre). În zonele de racord cu acoperişul, cu pervazurile şi 
ferestrele, pentru a se obţine completa etanşare a sistemului, 
se recomandă să se folosească MARCOTHERM GARNITURĂ 
ADEZIVĂ cum este evidenţiat în Schemele 5, 6, 9 şi 10 (pag. 28 şi 
următoarele). Eventuale interstiţii între panouri vor trebui umplute 
cu acelaşi material izolant sau cu spumă poliuretanică adecvate ce 
nu se pot chitui cu lipiciul, pentru a nu se crea astfel punţi termice.
În racordul dintre cadru şi izolant introduceţi Marcotherm profil 
pentru ferestre prevăzut cu o clapetă adezivă de mascare  a 
cadrului pe durata fazelor de prelucrare. Vezi schema 5.
Eventualele joncţiuni de dilatare ale structurii sunt re-propuse şi în 
izolament, utilizând elemente corespunzătoare pentru joncţiuni 
de dilatare. Vezi schema 7, 8. Pentru a obţine o secţionare uniformă 
şi  limitare a “deşeurilor”, se recomandă folosirea de instrumente 
adecvate, cum ar fi freze la cald de exemplu în cazul EPS (polistiren).

NIVELAREA  PANOURILOR
Pe durata poziţionării panourilor este foarte important a 
se controla planitudinea lor perfectă cu o riglă, în aşa fel ca 
următoarea nivelare cu glet să aibă o grosime constantă. 
După uscarea adezivului este posibilă şlefuirea panourile din EPS 
cu şmirghel aspru. Praful care se formează trebuie îndepărtat. 
În cazul izolaţiilor efectuate cu vată minerală bazaltica sau 
plută, nefiind posibilă şlefuirea cu materiale abrazive, se poate 
interveni cu o primă nivelare cu glet Marcotherm.
Adeziv GG astfel încât să se poată compensa eventualele 
neregularităţi.

INTRODUCEREA DE ACCESORII PENTRU FIXAREA 
ELEMENTELOR PE SISTEMUL CU ANVELOPĂ

În cazul în care se va decide să se aplice pe acest înveliş anvelopă 
elemente cum ar fi umbrele de soare, lămpi, balustrade, aparate 
de aer condiţionat, cârlige pentru fixarea obloanelor, jgheaburi, 
etc. este disponibilă o linie de accesorii proiectate pentru 
a acorda un sprijin adecvat şi de a elimina sau de a reduce 
punţile termice. Pentru detalii majore consultaţi fişele tehnice 
ale MARCOTHERM Inel, MARCOTHERM Cilindru, MARCOTHERM 
Round, MARCOTHERM Pătrat, MARCOTHERM Placă de Montaj, 
MARCOTHERM Placă de Fixare, MARCOTHERM TERMAX Junior.

Pe suprafeţe neregulate sau din cărămidă ne-tencuite, adezivul 
va fi aplicat pe puncte în centru şi pe perimetrul panoului, 
făcând excepţie o zonă de circa 2 cm pe toată lungimea 
marginii, pentru a da o stabilitate dimensională maximă 
sistemului şi pentru a evita formarea de posibile crăpături pe 
lungimea marginilor panourilor. Este recomandată o suprafaţă 
de lipire minimă de aproximativ 45% - 50%.

FIXAREA PANOURILOR
Fixarea panourilor va trebui să fie făcută pornind de la partea 
de jos, dipunându-le cu latura cea mai lungă orizontal şi 
compensând joncţiunile  verticale cu cel puţin 25/30 cm.

Şi în corespondenţa colţurilor plăcile vor fi poziţionate în mod 
alternat, evitând a se utiliza în aceste zone bucăţi de panou de 
dimensiuni inferioare de 15 cm.

Modalităţi de aplicare
SISTEMUL DE IZOLAŢIE 

TERMICĂ EXTERIOARĂ

DE ACOPERIRE ÎN STRATURI

MARCOTHERM
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3. FIXAREA CU DIBLURI

La sfârşitul instalării şi alinierii panourilor, care trebuie să susţină 
bătăile de vânt pe faţadă, se va proceda cu dibluirea; în condiţii 
normale este recomandat să aşteptaţi un timp de mai mult 
de două zile pentru a fi siguri că adezivul este uscat suficient, 
evitând astfel ca panourile să se mişte la solicitările datorate 
forajului şi a dibluirii.
Dibluirea nu înlocuieşte lipirea ci integrează fixarea panourilor 
pe perete; în afară de aceasta este mereu obligatorie în cazul de 
intervenţii pe construcţii mai vechi şi suprafeţe tencuite. 
Schema de dibluire poate varia în funcţie de topografia 
teritoriului, de viteza vântului şi de înălţimea edificiului. Înainte 
de începerea lucrărilor este important să vă asiguraţi că diblurile 
sunt cele adecvate suportului, aşa cum este descris în fişa 
tehnică a producătorului.
Eventual este util să efectuaţi probe preliminarii privind ţinuta 
diblului.
Făcând referire la normativele în vigoare, alegeţi diblul potrivit 
în funcţie de suport şi procedaţi la  foraj cu sau fără roto-
percursiune.
Forajul panourilor din vată minerală bazaltica trebuie făcut în 
mod preliminar separat, apoi făcut forajul cu maşina de găurit 
stinsă.

Dibluirea poate fi efectuată chiar dacă adezivul este proaspăt, 
verificând în mod continu planeitatea şi perfecta potrivire ale 
plăcilor izolante, doar în următoarele cazuri:

• panouri din vată minerală bazaltică sau plută
• suport neregulat
• puternică dezvoltare în înălţime a suprafeţei 

(h minimă ≥8 mt).

La alegerea lungimii diblului, se ia în considerare grosimea 
plăcii izolante, a adezivului, şi eventuala tencuială, în afară de 
adâncimea minimă de ancorare a diblului.

L diblu (mm) = S izolant + S adeziv + S tencuială + P A

Este posibil să se creeze un spaţiu pentru introducerea diblurilor 
în placa izolantă, cu ajutorul unui instrument de frezare, 
astupând apoi gaura cu un dop special din material izolant.

LEGENDA  Tipurilor  de  Fixaj
P - cu Percursie
A - prin Filetare  

LEGENDA Materialelor Izolante
EPS - Polistiren Expandat Sinterizat
MW - Vată minerală bazaltica
ICB - Plută

LEGENDA suporturilor  conform  ETAG014
A - Beton solid     
B - Cărămidă solidă  
C - Cărămidă cu goluri
D - Beton uşor   
E - Beton celular
* Faceţi referire la fişa de instrucţiuni tehnice al 

furnizorului

Tipologie diblu Suport Tip fixaj
Materiale izolante 

fixabile
Adâncime de

ancorare (mm)

Marcatura CE (în 
conformitate cu 

ETAG014)

FIF-A * P EPS - MW - ICB 45 NO

CN8 A - B - C - D P EPS - MW - ICB 45 DA

8 NZ A - B - C - D P EPS - MW - ICB 45 DA

8 UZ A - B - C - D A EPS - MW - ICB 45 DA

8 N A - B - C P EPS - MW - ICB 60 DA

8 SV A - B - C - D - E A EPS - MW - ICB 35 DA

PN8 * P EPS 45 NO

Modalităţi de aplicare
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NUMĂRUL DE DIBLURI / SCHEME DE 
DIBLUIRE

Alegerea numărului de dibluri şi ale schemei de utilizare este 
dictată de tipul de material izolant, de înălţimea edificiului, de 
orientarea sa şi de poziţia pe perete. Întrucât acţiunea vânturilor 
şi tensiunea din structură fiind mult mai intensă pe zonele 
perimetrale ale faţadelor faţă de centru, este necesar ca în aceste 
zone să creşteţi numărul de dibluri pe m².

Pe suprafeţele panourilor din EPS şi Plută se recomandă 
următoarea schemă: e dibluire în formă de  “T”

înălţime
structură

colţ zona centrală
ref. Schema

p. 23

< 4 mt 4 cuie pe m² ------ Schema A

< 8 mt 6 cuie pe m² 4 cuie pe m² Schema B

< 20 mt 8 cuie pe m² 6 cuie pe m² Schema C

> 20 mt 8 cuie pe m² 8 cuie pe m² Schema D

Pentru a fixa panourile din vată minerală bazaltica diblurile 
trebuie să fie cuplate cu discul Fischer DT90 pentru a mări 
suprafaţa de presiune.

înălţime
structură

margine zona centrală
ref. 

Schema
p. 23

< 8 mt 3 cuie/panou 3 cuie/panou Schema E

> 8 mt 5 cuie/panou 5 cuie/panou Schema F

În apropierea colţurilor, dibluirea trebuie să fie realizată la o 
distanţă superioară de 10 centimetri faţă de colţ.
Dacă structura care urmează să fie izolată are o înălţime 
superioară de 50 metri sau se situează în zone cu foarte mult 
vânt, dimensionarea de cuie necesară trebuie făcută de către un 
proiectant, independent de tipul de material ales pentru izolare.

Modalităţi de aplicare

COLŢURI

Dibluirea pentru sistemul de izolament cu EPS

Dibluirea pentru sistemul de izolament cu vată minerală bazaltica

COLŢURI

SISTEMUL DE IZOLAŢIE 

TERMICĂ EXTERIOARĂ

DE ACOPERIRE ÎN STRATURI

MARCOTHERM

> 8 mt 5 cuie/panou
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SCHEMA DE DIBLUIRE

A  Dibluirea pentru panourile din Eps şi Plută pentru pereţi cu 
înălţime inferioară la 4 m

 

D  Dibluirea pentru panourile din Eps şi Plută
pentru pereţi cu înălţime superioră de 20 m

B  Dibluirea pentru panourile din Eps şi Plută pentru pereţi cu 
înălţime inferioară la 8 m

E  Dibluirea pentru panourile din vată minerală bazaltica (MW)
pentru pereţi cu înălţime inferioară de 8 m

C  Dibluirea pentru panourile din Eps şi din Plută pentru pereţi 
cu înălţime inferioară de 20 m

F  Dibluirea pentru panourile din vată minerală bazaltica (MW)
pentru ziduri cu înălţime superioară de  8 m

Modalităţi de aplicare
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4. COLŢARE ŞI RANFORSAREA LOR

POZIŢIONAREA COLŢARELOR

După uscarea adezivului, procedaţi la aplicarea de 
MARCOTHERM Colţare pe toate colţurile clădirii, atât cele 
proieminente cât şi cele reintrante, plasaţi un strat de adeziv pe 
plăcile izolante şi prin scufundare plasa pre-tratată.         
În afară de aceasta este posibil să fie folosit MARCOTHERM Planul 
Piloty în acele puncte unde este necesar să fie predispus un plan 
de scurgere.
 
N.B. Protecţiile colţurilor nu trebuie să fie fixate cu cuie sau 
dibluri.

POZIŢIONAREA ARMĂRILOR PE COLŢURI
Înainte de a proceda la gletuirea întregii suprafeţe, în 
corespondenţă la toate cadrele (ferestre sau uşi), poziţionaţi pe 
colţuri în sens oblic benzi de 
MARCOTHERM PLASĂ de dimensiuni de circa 25x50 cm, lipite cu 
adeziv, crescând astfel rezistenţa solicitărilor pe punctele critice 
ale structurii.
Această operaţiune poate fi efectuată şi pe colţurile interioare a 
cadrelor.

5. APLICAREA GLET DE  ARMĂTURĂ

Este important a se acoperi cât mai repede panourile prin 
gletuirea (nivelarea) armată pentru a le proteja de razele UV şi de 
ploi. 
Distribuiţi în mod uniform un strat de MARCOTHERM ADESIVO 
sau MARCOTHERM ADESIVO GG pe suprafaţă cu ajutorul unui 
spaclu de metal. După aceasta întindeţi plasa alcalină rezistentă 
MARCOTHERM SUGHERO începând cu partea de sus către partea 
de jos, depăşind fiecare foaie cu cel puţin 10 cm.

Exercitaţi deci o presiune lejeră cu şpaclul, în aşa fel încât să 
comprimaţi plasa în adeziv şi a o scufunda. Dacă plasa nu este 
scufundată în mod complet, aplicaţi o cantitate suplimentară de 
material pe partea de sus a acesteia lucrând umed pe umed.

După uscarea primului strat de adeziv, după cel puţin 24 ore, 
se va aplica un următor strat de MARCOTHERM ADESIVO sau 
MARCOTHERM ADESIVO GG acoperind în mod total plasa de 
armătură care va trebui sa fie complet invizibilă. Vezi schema 11, 
12.
Stratul minim total de gletuire (nivelare) şi poziţionarea plasei de 
armătură sunt raportate în tabelul de mai jos:

COLŢAR COLŢAR
DEPĂŞIREA PLASEI CU CEL PUŢIN 10 cm

Tip de izolament

Grosimea 
stratului 
de glet  
(mm)

Poziţionarea 
plasei în adeziv

Schema

Marcotherm (EPS) 3 Centrală 11
Marcotherm Color
(EPS 100 grafit mixt)

3 Centrală 11

Marcotherm Rock
(vată minerală bazaltica)

7
Terza parte

externă
12

Marcotherm Sughero 7
Terza parte

externă
12

Modalităţi de aplicare
SISTEMUL DE IZOLAŢIE 

TERMICĂ EXTERIOARĂ

DE ACOPERIRE ÎN STRATURI

MARCOTHERM
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În punctele cu contact major printre care plinta şi părţile joase 
în general, dacă se doreşte să se ridice rezistenţa la impact 
a sistemului, este necesar să se suprapună două straturi de 
MARCOTHERM RETE alcalin-rezistentă cu un greutate de 150 
gr/m2, prin următoarele modalităţi de realizare: adeziv/plasă/
adeziv/plasă/adeziv. 
Sigilaţi deci toate punctele care ar putea fi obiectul infiltrării 
apei ( lambriuri la ferestre, uşi, elemente care pot trece prin 
stratul izolant cum ar fi jgheaburi, comutatoare, etc) cu materiale 
adecvate de etanşare acrilice, garnituri sau benzi izolante 
precomprimate, cu condiţia ca acestea să fie compatibile cu 
sistemul şi care să nu conţină solvenţi care pot dăuna plăcile 
izolante.

6. FINISAJUL ŞI CULOAREA

APLICAREA FINISAJULUI

Aşteptaţi uscarea completă şi de maturaţie a gletului, care în 
condiţii optime are loc în termen de 10 zile, asiguraţi-vă că nu 
sunt prezente pete de umezeală şi procedaţi la aplicarea stratului 
de finisaj de protecţie.
Fixaţi suprafeţele gletuite, folosind MARCOTHERM PRIMER, 
fixator de perete hidro-diluibil pigmentabil, diluat cu apă de la 
20 la 50% şi aşteptaţi cel puţin 4 ore. Desăvârşiţi finisajul stratului  
MARCOTHERM sau MARCOTHERM-SYL, întinzând-ul în mod 
omogen cu o mistrie din plastic şi finisând-ul înainte ca acesta 
să înceapă să facă filmul de protecţie pe suprafaţă. În sistemele 
din Vată Minerală Bazaltica şi Plută este indispensabilă utilizarea 
exclusivă a finisajelor Marcotherm-Syl.

ALEGEREA CULORII

Pentru a limita solicitările mecanice ca urmare a supraîncălzirii 
suprafeţei în urma radiaţiilor solare, se recomandă să utilizaţi 
tonalitatea de culoare cu indice de reflexie (Y) mai mare de 20.
Indicele de reflexie este o valoare care indică procentul luminii 
reflectată de o suprafaţă; cu cât culoarea este mai deschisă, cu 
atât mai mare este această valoare. În pachetul “Culori de extern” 
este raportat indicele de refracţie a culorilor propuse de către 
Vopsitoria San Marco.

Schema sintetizează tendinţa temperaturii superficiale măsurate 
pe straturi de înveliş cu anvelopă acolo unde au fost utilizate 
finisaje cu diferiţi indici de reflexie, în diferite momente de 
expunere.

culoare albă

culoare roz

culoare maro

culoare galbenă

0
zile luglio agosto settembre

10

20

30

40

50

60

70°C

Modalităţi de aplicare
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7. APLICAREA DE ÎNVELIŞURI DECORATIVE

Aplicarea mecanică de materiale tehnice cu scop final decorativ 
(plinte, învelişuri, etc…) este posibilă, pe sistemul de izolaţie cu 
anvelopă Marcotherm, prin intermediul utilizării accesoriilor de 
fixare.

Alegerea accesoriului trebuie să fie calibrată în funcţie de 
sarcinile indicate de către producători.
Modalitatea de distribuţie a sarcinilor, împreună cu utilizarea 
elementelor accesoriu ar trebui în orice caz să garanteze 
durabilitatea sistemului termoizolant, garantând o protecţie 
adecvată împotriva agenţilor atmosferici, precum şi stabilitate 
dimensională.

Modalităţi de aplicare
SISTEMUL DE IZOLAŢIE 

TERMICĂ EXTERIOARĂ

DE ACOPERIRE ÎN STRATURI

MARCOTHERM
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Scheme

1. POZIŢIONAREA PLASEI ÎN ADEZIV PE EPS 2.  POZIŢIONAREA PLASEI ÎN ADEZIV PE MW 
 ICB

Adeziv Adeziv

Adeziv Adeziv

Izolant Izolant

Finisaj Finisaj

Plasă Plasă

Pentru metoda de aplicare și utilizare a produselor atomo, MARCOTHERM 
ADESIVO, MARCOTHERM ADESIVO GG, MARCOTHERM PRIMER, 
MARCOTHERM ȘI MARCOTHERM-SYL, consultaţi fișele tehnice actualizate.

Aprovizionarea cu elemente ale sistemului MARCOTHERM trebuie efectuată 
folosind exclusiv codurile MARCOTHERM.

Vă amintim faptul că aprovizionarea cu codurile MARCOTHERM este 
condiţia necesară și inderogabilă pentru a putea implementa poliţa 
asiguratorie specifică sistemului MARCOTHERM. În plus, va fi o condiţie 
necesară și inderogabilă pentru obţinerea atestatului de conformitate la 
marca CE în sistemele Marcotherm cu polistiren.
Prezenta documentaţie tehnică poate face obiectul unor modificări în orice 
moment și anulează și înlocuiește orice documentaţie anterioară.
Versiunea 1/2011.
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Scheme
SISTEMUL DE IZOLAŢIE 

TERMICĂ EXTERIOARĂ

DE ACOPERIRE ÎN STRATURI

MARCOTHERM

3. PLINTE DE PLECARE LA NIVEL FIXATE LA 
SOL DE LA PLANUL FINIT DE TRECERE

1. Strat impermeabil

2. Izolant cu absorbţie scăzută

2

1

1
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Scheme

4. PLINTE DE PLECARE LA NIVEL 
DEASUPRA PLANULUI FINIT DE 
TRECERE

1. Strat impermeabil

2. Marcotherm profil de plecare cu 
picurător

3. Marcotherm profil de legătură cu 
jgheab

1

2

3
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5. PLINTE DE PLECARE LA NIVEL FIXATE 
LA SOL PE ȘAPĂ DIN BETON

Scheme
SISTEMUL DE IZOLAŢIE 

TERMICĂ EXTERIOARĂ

DE ACOPERIRE ÎN STRATURI

MARCOTHERM

1. Strat impermeabil

2. Izolant cu absorbţie scăzută

3. Protecţie faţadă din polietilenă cu 
densitate ridicată

1

1

3

240
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6. PLINTE DE PLECARE CONCAVE FIXATE LA 
SOL CU PROFIL UNGHIULAR

Scheme

1. Strat impermeabil

2. Izolant cu absorbţie scăzută

3.  Protecţie faţadă din polietilenă cu 
densitate ridicată

4. Marcotherm plan Piloty

1

3

3

2

4
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SISTEMUL DE IZOLAŢIE 

TERMICĂ EXTERIOARĂ

DE ACOPERIRE ÎN STRATURI

MARCOTHERM

Scheme

7. PLINTE DE PLECARE LA NIVEL 
FIXATE LA SOL

1. Strat impermeabil

2. Izolant cu absorbţie scăzută

3. Protecţie faţadă din polietilenă

2

1

1

3
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Scheme

8. PLINTE DE PLECARE CONCAVE FIXATE 
LA SOL CU PROFIL DE BAZĂ

1. Strat impermeabil

2. Izolant cu absorbţie scăzută

3. Protecţie faţadă din polietilenă cu 
densitate ridicată

4. Marcotherm profil de legătură

5. Marcotherm profil de bază

6. Marcotherm garnitură adezivă

6

2

1

1

3

4

5
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SISTEMUL DE IZOLAŢIE 

TERMICĂ EXTERIOARĂ

DE ACOPERIRE ÎN STRATURI

MARCOTHERM

Scheme

9. RACORD CU ACOPERIȘ RECE 
VENTILAT

1

2

3

1. Marcotherm profil pervaz

2. Marcotherm Plan Piloty

3.  Marcotherm protecţie pentru 
muchii universală din sul PVC
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Scheme

10. RACORD CU ACOPERIȘ CALD VENTILAT

1

1. Garnitură adezivă
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Scheme
SISTEMUL DE IZOLAŢIE 

TERMICĂ EXTERIOARĂ

DE ACOPERIRE ÎN STRATURI

MARCOTHERM

11. PLINTE DE PLECARE CONCAVE FIXATE LA SOL 
PE SISTEM DIN VATĂ MINERALĂ CU PROFIL DE 
PLECARE

12. PLINTE DE PLECARE CONCAVE 
FIXATE LA SOL PE SISTEM DIN VATĂ 
MINERALĂ CU PROFIL UNGHIULAR

46
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Scheme

14. MANȘON DE DILATAŢIE LINIAR

13. MANȘON DE DILATAŢIE UNGHIULAR

1

1

2

2

3

3

4

4

1. Garnitură de dilataţie structurală

2. Material izolant de compensare

3. Marcotherm garnitură adezivă

4. Manșon de dilataţie
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SISTEMUL DE IZOLAŢIE 

TERMICĂ EXTERIOARĂ

DE ACOPERIRE ÎN STRATURI

MARCOTHERM

Scheme

15. ORIFICIU SPECIAL PENTRU FEREASTRĂ 
PE PERVAZUL EXISTENT

1

4 3

2

1. Marcotherm profil pentru 
fereastră

2. Marcotherm protecţie a muchiei

3. Garnitură adezivă

4. Marcotherm Profil pervaz
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Scheme

16. ORIFICIU SPECIAL PENTRU 
FEREASTRĂ PE O CLĂDIRE NOUĂ

2

3

1

1. Marcotherm Profil pentru 
fereastră

2. Marcotherm Profil UNGHIULAR

3. Marcotherm garnitură adezivă
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SISTEMUL DE IZOLAŢIE 

TERMICĂ EXTERIOARĂ

DE ACOPERIRE ÎN STRATURI

MARCOTHERM

Scheme

17. ORIFICIU SPECIAL PENTRU 
FEREASTRĂ PE MONOBLOC

1. Garnitură adezivă

1
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PULLTHROUGH

Marcotherm Eps și Marcotherm Rock au fost supuse la testul 
Pull-Throught, conform ETAG 004.

Este vorba de un test facultativ pentru obţinerea certificării ETA 
dar care permite evaluarea rezistenţei la solicitările vântului în 
sistemele de izolare termică.

Valorile exprimate de test, conţinute în certificările Marcotherm 
Eps și Marcotherm Rock, reprezintă instrumentul fundamental 
pentru proiectant, pentru a putea dimensiona sarcinile ce 
acţionează asupra sistemului.

Testul evaluează forţa necesară pentru extragerea diblului din 
înveliș prin intermediul acestuia.
.

Izolant

Adeziv

Produs de 
rașchetare armată

Finisaj
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COMPONENTE ALE SISTEMULUI

Adeziv/glet din praf cu fibră armată pentru 
sistemul izolant cu anvelopă

Produs pre-amestecat sub formă praf pe bază de lianţi hidraulici, 
răşini sintetice, minerale selectate, aditivi specifici de tip 
MARCOTHERM ADESIVO.
1.  Pentru lipirea panourilor din EPS MARCOTHERM 

ISOLANTE pe anumite puncte sau pe toată suprafaţa, 
consumurile sale sunt şi ca urmare respectiv:

 • lipire pe puncte: 1,8-2,8 kg/m2

 • lipirea în totalitate: 2,5-3,5 kg/m2

Eventuala dibluire trebuie să corespundă aşa cum este descris în 
manualul tehnic de aplicare al producătorului sistemului.
2. Pentru straturile de glet (nivelare) succesive, care se vor 

aplica atunci când panourile izolante vor fi perfect lipite de 
suport, prin scufundare a plasei de armare cu un consum 
egal cu:

 • glet prin scufundarea plasei de armare: 4,5-5,5 kg/m2.

Panou izolant
Plăci izolante din polistiren expandat sinterizat (EPS) de culoare 
albă, corespunzător cu norma UNI EN 13163:2003 de tip 
MARCOTHERM ISOLANTE. 
Grosimea acestuia şi tipul trebuie selectat dintre acelea indicate 
în ETA 07/0015 în funcţie de tipologia de construcţie şi a 
calculelor termice a proiectantului.

Plasă de armatură din fibră de sticlă
Plasă de armatură din fibră de sticlă tratată alcalin cu greutatea 
ţesutului tratat de aproximativ 150 g/m2, de tip MARCOTHERM 
RETE, tipul acesteia este indicat în ETA 07/0015.

Grund-primer de bază pentru pregătirea 
suprafeţei

Izolant care se poate dilua în apă cu putere de penetrare 
ridicată, indicat în special pentru impregnarea şi consolidarea 
suprafeţelor minerale interne şi externe, de tip MARCOTHERM 
PRIMER.
Randament indicativ : 8-10 m2/lt

Finisaj
Strat de acoperire a zidurilor externe  împotriva algelor şi a 
mucegaiului pe bază de lianţi acrilici sau acril-silosanic dotat de 
bună impermeabilitate la apă şi înaltă permeabilitate la vaporii 
de apă, de tip MARCOTHERM sau MARCOTHERM SYL.
Aceste finisaje vor trebui să aibă următoarele caracteristici:
• Marcotherm Intonachino
 Grosime medie a stratului de acoperire: 1,2 mm
 Consum: 1,8 - 2,0 kg/m2

• Marcotherm Compact
 Grosime medie a stratului de acoperire: 1,2 mm
 Consum: 1,8 - 2,0 kg/m2

• Marcotherm Rustico
 Grosime medie a stratului de acoperire: 1,8 mm
 Consum: 2,6 - 2,8 kg/m2

• Marcotherm-Syl Intonachino
 Grosime medie a stratului de acoperire: 1,2 mm
 Consum: 1,8 - 2,0 kg/m2

• Marcotherm-Syl Rustico
 Grosime medie a stratului de acoperire: 1,8 mm
 Consum: 2,6 - 2,8 kg/m2

Prezenta fişă tehnică poate suferi variaţii şi modificări care anulează şi 
înlocuieşte orice fişă precedentă. Versiunea 01/2013.

Atestatul de conformitate de certificare CE privind sistemul Marcotherm WF 
nu include, spre deosebire de sistemul Marcotherm de la pag. 34, clasa de 
reacţie la foc B s2-d0. Pentru informaţii cu privire la tipuri şi la grosimea EPS 
ce permit obţinerea acestui atestat, contactaţi distribuitorul San Marco de 
referinţă.

Rezumat capitol

MARCOTHERM EPS
POLISTIREN EXPANDAT SINTERIZAT EPS

SISTEMUL DE IZOLAŢIE 

TERMICĂ EXTERIOARĂ

DE ACOPERIRE ÎN STRATURI

MARCOTHERM

Sistemul Composito destinat la izolarea termică externă ale pereţilor a clădirilor şi în mod particular  la clădirile noi construite şi la cele 
existente deja, fiind corespunzător în toate componentele sale cu linia de orientare  ETAG 004 şi ETICS UNI EN 1349:2005, şi având 
următoarele caracteristici:

• Reacţie la foc: B s2-d0    (Euro-clasă în conformitate cu EN 13501-1)
• Rezistenţă la impact: Categoria de utilizare II (în conformitate cu ETAG 004 paragraful 5.1.3.3)
• Agrement Tehnic European ETA 07/0015
• Certificat de conformitate  CE 0970-CPD-0007/CE/FPC07
• ESIT a eliberat Dosarul protocol ITACA nr. de înregistrare DPI.Z. 1.001.2012
• Pull-Throught Test (Conform ETAG 004 paragraful 2.2.83)
Sistemul este compus din adeziv, strat de izolant, plasă din fibră de sticlă tratată alcalin, stratul de bază a tencuielii (glet), grund de bază 
pentru pregătirea suprafeţei, finisajul şi accesoriile aferente de aplicare.

ETA 07/0015 / 0970CPD0007/CE/FPC07
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COMPONENTE ALE SISTEMULUI

Adeziv/glet din praf cu fibră armată pentru 
sistemul izolant cu anvelopă

Produs pre-amestecat sub formă de praf pe bază de lianţi idraulici, 
răşini sintetice, minerale de umplutură selecţionate, aditivi specifici 
de tip MARCOTHERM ADESIVO, MARCOTHERM ADESIVO GG.
1. Pentru lipirea panourilor din EPS de tip MARCOTHERM 

COLOR ISOLANTE pe puncte sau pe toată suprafaţa, 
consumurile lor şi ca urmare respectiv:

 MARCOTHERM ADESIVO
 • lipirea pe puncte: 1,8-2,8 kg/m2

 • lipirea pe toată suprafaţa 2,5-3,5 kg/m2

 MARCOTHERM ADESIVO GG
 • lipirea pe puncte: 2,5-3,5 kg/m2

 •  lipirea pe toată suprafaţa 1,8-2,8 kg/m2 
2. Straturile de glet (nivelare) succesive, se vor aplica atunci 

când panourile izolante vor rezulta perfect lipite de suport, 
prin scufundarea plasei de armătură cu un consum egal cu:

 MARCOTHERM ADESIVO
 • glet cu plasă: 4,5-5,5 kg/m2

 MARCOTHERM ADESIVO GG
 • glet cu plasă: 4,5-7,0 kg/m2

Panou izolant
Placă izolantă din polistiren expandat sinterizat (EPS), completată 
cu aditivi atermani, de culoare roşu/negru, corespunzătoare cu 
standardele normative UNI EN 13163:2003 de tip MARCOTHERM 
COLOR ISOLANTE, şi care are următoarele caracteristici:
 Clasificare  EPS
 Densitatea de masă: 18/20 kg/m3

 D = 0,032 W/mK
 µ = 25/45
 Reacţie la foc: Euroclasă E
Grosimea trebuie să fie aleasă în bază de tipologia de 
construcţie şi a calculelor termice a proiectantului.

Plasă de armatură din fibră de sticlă
Plasă de armatură din fibră de sticlă tratată alcalin cu greutatea 
ţesutului tratat de circa 150 g/m2, tip MARCOTHERM RETE de 
tip indicat în ETA 07/0015.

Grund de bază pentru pregătirea suprafeţei
Izolant care se poate dilua cu apă cu mare putere de penetrare  
indicat pentru impregnarea şi consolidarea suprafeţelor minerale 
interne şi externe, tip MARCOTHERM PRIMER. Randament 
indicativ: 8-10 m2/lt.

Finisaj
Strat de acoperire a zidurilor externe împotriva algelor şi a 
mucegaiului pe bază de lianţi acrilici sau 
Acril-solosanici dotat de bună impermebilitate la apă şi înaltă 
permeabilitate la vaporii de apă, de tip MARCOTHERM sau 
MARCOTHERM SYL.
Aceste finisaje vor trebui să aibă următoarele caracteristici:
• Marcotherm Intonachino
 Granulaţie: 1,2 mm
 Consum: 1,8 - 2,0 kg/m2

• Marcotherm Compact
 Granulaţie: 1,2 mm
 Consum: 1,8 - 2,0 kg/m2

• Marcotherm Rustico
 Granulaţie: 1,8 mm
 Consum: 2,6 - 2,8 kg/m2

• Marcotherm-Syl Intonachino
 Granulaţie: 1,2 mm
 Consum: 1,8 - 2,0 kg/m2

• Marcotherm-Syl Rustico
 Granulaţie: 1,8 mm
 Consum: 2,6 - 2,8 kg/m2

Sistemul Composito destinat la izolarea termică externă de ziduri ale clădirilor şi în mod particular la edificiile noi costruite şi la cele 
existente deja, care au următoarele caracteristici:

ESIT a eliberat Dosarul protocol ITACA nr. de înregistrare DPI.Z. 1.001.2012

Sistemul este compus din adeziv, strat izolant, plasă de armatură din fibră de sticlă tratată alcalin, strat de bază de tencuială (glet), grund 
de bază pentru pregătirea suprafeţei, finisajul şi accesoriile aferente pentru aplicare.

Prezenta fişă tehnică poate suferi variaţii şi modificări care anulează şi 
înlocuieşte orice fişă precedentă. Versiunea 01/2013.

MARCOTHERM COLOR
EPS GRAFIT  MIXT DE CULOARE ROŞU ŞI NEGRU

Rezumat capitol
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COMPONENTE ALE SISTEMULUI

Adeziv/glet din praf cu fibră armată pentru 
sistemul izolant cu anvelopă

Produs pre-amestecat sub formă de praf pe bază de 
lianţi hidraulici, răşini sintetice, minerale de umplutură 
selecţionate, aditivi specifici de tip MARCOTHERM ADESIVO, 
MARCOTHERM ADESIVO GG.
1. Pentru lipirea panourilor rigide din vată minerală bazaltica 

de tip MARCOTHERM ROCK ISOLANTE pe puncte sau pe 
toată suprafaţa consumurile lor şi deci respectiv:

 • lipirea pe puncte: 1,8-2,8 kg/m2

 • lipirea pe toată suprafaţa: 2,5-3,5 kg/m2 
Eventuala dibluire trebuie să corespundă aşa cum este descrisă 
în manualul tehnic de aplicare al producătorului sistemului.
2. Pentru stratutile succesive de glet-nivelare, care se vor 

aplica atunci când panourile de izolaţie vor fi perfect lipite 
de suport, prin scufundarea plasei de armătură având un 
consum egal cu:

 • glet-nivelare cu plasă: 4,5-7,0 kg/m2

Panou izolant
Placă izolantă rigidă din vată minerală bazaltica (MW), 
corespunzătoare la normativa standard UNI EN 13162:2003  
de tip MARCOTHERM ROCK ISOLANTE având următoarele 
caracteristici:
 Densitate medie: 90/150 Kg/m3

 Căldură specifică: 1030 J/kgK
 D = 0,036 / 0,040 W/mK
 µ = 1/1,5
 Reacţie la foc: Euroclasă A1
Grosimea şi tipul trebuie ales în bază de tipologia de construcţie 
şi a calculelor termice al proiectantului.

Plasă de armatură din fibră de sticlă
Plasă de armatură din fibră de sticlă tratată alcalin cu greutatea 
ţesutului tratat de aproximativ 150 g/m2, de tip MARCOTHERM 
RETE de tipul indicat în ETA 07/0015.

Grund-primer de bază pentru pregătirea 
suprafeţei

Izolant care se poate dilua cu apă cu mare putere de pătrundere 
indicat pentru impregnarea şi consolidarea suprafeţelor minerale 
interne şi externe, de tip MARCOTHERM PRIMER. 
Randament indicativ: 8-10 m2/lt

Finisajul
Strat de acoperire a zidurilor externe împotriva algelor şi a 
mucegaiului pe bază de lianţi şi acril-silosanici dotat cu bună 
impermeabilitate la apă şi înaltă permeabilitate la vaporii de apă, 
de tip MARCOTHERM SYL.
Aceste finisaje vor trebui să aibă următoarele caracteristici:
•  Marcotherm-Syl Intonachino
 Granulaţie: 1,2 mm
  Consum: 1,8 - 2,0 kg/m2

•  Marcotherm-Syl Rustico
 Granulaţie: 1,8 mm
  Consum: 2,6 - 2,8 kg/m2

•  Marcosil KP 1,2
 Granulaţie: 1,2 mm
  Consum: 1,8 - 2,0 kg/m2

•  Marcosil KP 1,5
 Granulaţie: 1,5 mm
  Consum: 2,3 - 2,5 kg/m2

Sistemul Composito destinat la izolarea termică externă a zidăriilor şi a edificiilor în mod particular ale edificiilor noi construite şi a celor 
existente deja, având următoarele caracteristici:

• Reacţie la foc: A2-s1, d0 (Euro-clasă în conformitate cu EN 13501-1)
• Rezistenţă la impact: Categoria de utilizare III    
• Sistemul are agrementul tehnic european ETA 12/0219
• Certificat de conformitate CE
• ESIT a eliberat Dosarul protocol ITACA nr. de înregistrare DPI.Z. 1.003.2012
• Pull-Throught Test (Conform ETAG 004 paragraful 2.2.83)
Sistemul este compus din adeziv, strat izolant, plasă de armătură din fibră de sticlă tratată alcalin, strat de bază de tencuială glet-nivelare, 
grund de bază pentru pregătirea suprafeţei, finisajul şi accesoriile aferente pentru aplicare.

Prezenta fişă tehnică poate suferi variaţii şi modificări care anulează şi 
înlocuieşte orice fişă precedentă. Versiunea 01/2013.

Rezumat capitol

MARCOTHERM ROCK
VATĂ MINERALĂ

SISTEMUL DE IZOLAŢIE 

TERMICĂ EXTERIOARĂ

DE ACOPERIRE ÎN STRATURI

MARCOTHERM
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Rezumat capitol

Prezenta fişă tehnică poate suferi variaţii şi modificări care anulează şi 
înlocuieşte orice fişă precedentă. Versiunea 01/2013.

COMPONENTE ALE SISTEMULUI

Adeziv/glet (nivelare) din praf cu fibră 
armată pentru sistemul izolant cu anvelopă

Produs pre-amestect sub formă de praf pe bază de lianţi 
hidraulici, răşini sintetice, minerale selecţionate, aditivi specifici 
de tip MARCOTHERM ADESIVO GG.
1. Pentru lipirea panourilor din plută naturală, de tip 

MARCOTHERM SUGHERO ISOLANTE pe puncte sau pe 
toată suprafaţa consumurile lor şi deci respectiv:

 • lipirea pe puncte: 1,8-2,8 kg/m2

 • lipirea pe toată suprafaţa: 2,5-3,5 kg/m2

Eventuala dibluire trebuie să corespundă aşa cum este descrisă 
în manualul tehnic de aplicare al producătorului sistemului.
2. Pentru stratutile succesive de glet (nivelare), care se vor 

aplica atunci când panourile de izolaţie vor fi perfect lipite 
de suport, prin scufundarea plasei de armatură având un 
consum egal cu:

 • glet (nivelarea) cu plasă: 4,5-7,0 kg/m2

Panou izolant
Placă izolantă din plută maro expandată naturală auto-lipită 
(ICB), corespunzătoare cu normele standard UNI EN 13170:2003 
de tip MARCOTHERM SUGHERO ISOLANTE având următoarle 
caracteristice:
 Densitate medie: 110/130 kg/m3 
 Căldură specifică: 1900 J/kgK
 D = 0,040 W/mK
 µ = 5/30
 Reacţie la foc: Euroclasă E
Grosimea acestuia trebuie să fie ales în baza tipologiei de 
construcţie şi a calculelor termice a proiectantului. 

Plasă de armatură din fibră de sticlă
Plasă de armătură din fibră de sticlă tratată alcalin cu greutatea 
ţesutului tratat de circa 150 g/m2, de tip MARCOTHERM RETE 
de tipul indicat în ETA 07/0015.

Grund-primer de bază pentru pregătirea 
suprafeţei

Izolant hidrodiluibil cu mare putere de pătrundere indicat pentru 
impregnarea şi consolidarea suprafeţelor minerale interne şi 
externe, de tip MARCOTHERM PRIMER.
Randament indicativ: 8-10 m2/lt

Finisajul
Strat de acoperire a zidurilor externe împotriva algelor şi a 
mucegaiului pe bază de lianţi acril-silosanici dotat cu bună 
impermeabilitate la apă şi înaltă permeabilitate  la vaporii de 
apă, de tip MARCOTHERM SYL.
Aceste finisaje vor trebui să aibă următoarele caracteristici:
•  Marcotherm-Syl Intonachino
 Granulaţie: 1,2 mm
 Consum: 1,8 - 2,0 kg/m2

•  Marcotherm-Syl Rustico
 Granulaţie: 1,8 mm
 Consum: 2,6 - 2,8 kg/m2

•  Marcosil KP 1,2
 Granulaţie: 1,2 mm
 Consum: 1,8 - 2,0 kg/m2

•  Marcosil KP 1,5
 Granulaţie: 1,5 mm
 Consum: 2,3 - 2,5 kg/m2

Sistemul Composito destinat la izolarea termică externă a zidăriilor şi a clădirilor în mod particular ale clădirilor noi construite şi a celor 
existente deja, având următoarele caracteristici:
Sistemul este compus din adeziv, strat izolant, plasă de armatură din fibră de sticlă tratată alcalin, strat de bază de tencuială (glet-nivelare), 
grund de bază pentru pregătirea suprafeţei, finisajul şi accesoriile aferente pentru aplicare.

MARCOTHERM PLUTĂ
PLUTĂ NATURALĂ
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EXEMPLE PRACTICE A VARIAŢIEI DE TRASMITANŢĂ

A B C D

Exemple practice

În afară de aceasta, sistemul de izolaţie termică externă cu 
anvelopă Marcotherm creează locuinţe mult mai sănătoase şi 
confortabile, creând condiţiile mediului ambiant de temperatură 
şi umiditate astfel încât să împiedice formarea de punţi termice, 
zone de condens şi mucegai. Creează un strat de acoperire 
care în termeni de greutate este uşor deoarece nu împovărează 
structura, elastic şi cu mare rezistenţă la impact, la acţiunea 
agenţilor atmosferici, la ger, la şoc termic, la penetrarea apei, la 
agenţii chimici şi poluanţi, la agenţi biologici, la uzură.
În cazul unei clădiri de tip bloc există o uniformizare majoră a 
temperaturii între diferitele etaje.
Marcotherm protejează în mod eficient faţadele împotriva 
excursiilor termice, reduce dilataţiile dintre materialele de 
construcţie şi creşte păstrarea acestuia protejând-ul de 
degradare, excluzând formarea de crăpături şi a infiltraţiilor. 
Îmbunătăţeşte eficienţa termică a clădirilor existente şi 
valorizează estetica faţadelor datorită varietăţii de finisaje şi 
o gamă largă de culori, ideale atât pentru restructurări cât şi 
pentru intervenţii noi.

Izolarea termică a unei clădiri înseamnă optimizarea 
randamentului energetic fie pentru încălzirea spaţiului utilizat 
iarna fie pentru răcirea lui vara , deci reducerea dispersiilor 
termice, ce are ca rezultat un confort de viaţă mai bun.
De asemenea un proiect bun reduce mult factorii de risc, cu mar 
fi:
• Punţi termice                            
• Condens de suprataţă            
• Condens interstiţial        
• Deplasările interstructurale între elementele diferite de 

construcţie

Sistemul de izolaţie termică externă cu anvelopă 
Marcotherm, datorită acţiunii sinergetice a elementelor 
sale, garantează gradul corect de izolare termică, 
optimizează performanţa energetică a clădirilor în 
conformitate cu reglementările locale.

Cărămidă dublă UNI

Tencuială var/ciment

Beton generic 1900 kg/m3

Tencuială var/ciment

Beton celular autoclavizat 
600 kg/m3

Tencuială var/ciment

Lemn de Abete BBS

Plăcă din gips - carton

SISTEMUL DE IZOLAŢIE 

TERMICĂ EXTERIOARĂ

DE ACOPERIRE ÎN STRATURI

MARCOTHERM
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Exemple practice

Exemple de schimbări a performanţelor (de trasmitanţă, atenuare şi sfazare) pe sisteme diferite de zidărie  în combinaţie cu diferite 
materiale de izolaţie Marcotherm în grosimile de 8 – 14 – 20 cm.
Această zidărie este situată în zona climatică E.

CARACTERISTICI ALE 
SUPORTULUI

PERFORMANŢA DE ZIDĂRIE

MARCOTHERM 
EPS

MARCOTHERM 
COLOR

MARCOTHERM 
ROCK

MARCOTHERM 
SUGHERO

D
= 0,036 W/mK

D
= 0,032 W/mK

D
= 0,036 W/mK

D
= 0,040 W/mK
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cm W/m2K cm W/m2K hod W/m2K hod W/m2K hod W/m2K hod

Cărămidă
dublă  UNI 25

1,52

8 0,35 0,16 9h 46’ 0,32 0,16 9h 50’ 0,35 0,16 10h 25’ 0,38 0,15 11h 28’

14 0,22 0,15 10h 13’ 0,20 0,15 10h 8’ 0,22 0,14 12h 1’ 0,24 0,11 14h 33’

Tencuială
var/ciment 1,5

20 0,16 0,15 10h 50’ 0,15 0,14 10h 59’ 0,16 0,11 14h 5’ 0,18 0,06 17h 53’

Beton  generic  
1900kg/m3 25

2,36

8 0,38 0,14 9h 20’ 0,34 0,14 9h 22’ 0,38 0,14 9h 58’ 0,41 0,13 10h 59’

14 0,23 0,13 9h 46’ 0,21 0,13 9h 50’ 0,23 0,12 11h 32’ 0,25 0,10 14h 3’

Tencuială
var/ciment 1,5 20 0,17 0,13 10h 21’ 0,15 0,13 10h 30’ 0,17 0,10 13h 35’ 0,18 0,06 17h 23’

Lemn de  Abete 
BBS 15

0,56

8 0,25 0,12 12h 13’ 0,23 0,11 12h 17’ 0,25 0,11 12h 56’ 0,26 0,11 14h 4’

14 0,18 0,10 12h 47’ 0,16 0,10 12h 52’ 0,17 0,09 14h 39’ 0,19 0,06 17h 13’

Placă din
Gips - carton 1,5 20 0,14 0,09 13h 26’ 0,12 0,09 13h 35’ 0,14 0,07 16h 45’ 0,15 0,03 20h 32’

Beton celular 
autoclavizat 
600 kg/m3

25

0,71

8 0,28 0,20 10h 12’ 0,26 0,19 10h 15’ 0,28 0,19 10h 54’ 0,30 0,18 12h 1’

14 0,19 0,17 10h 45’ 0,17 0,17 10h 50’ 0,19 0,15 12h 37’ 0,20 0,11 15h 10’

Tencuială
var/ciment 1,5 20 0,14 0,16 11h 24’ 0,13 0,16 11h 33’ 0,14 0,12 14h 42’ 0,16 0,06 18h 30’

A

B

C

D
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Poliţa de asigurare
GARANŢIA DE CALITATE

CE ESTE ASIGURAT
Societatea de asigurări, asigură toate materialele ce fac parte din 
Sistemul de Izolaţie Termică Externă cu Anvelopă Marcotherm.

DESPĂGUBIRI ASIGURATE
Societatea de asigurări îşi ia obligaţia de a despăgubi daunele 
materiale şi directe ce privesc “Produsele de calitate” cauzate de:
• erori de calcul sau de proiectare 
• vicii sau defecte a materialului           
• erori de fabricaţie  
• posa in opera iniţială pentru întreprinderi cu CERTIFICAT 

ICMQ (la cerere).

DURATA  GARANŢIEI
10 ani de la data de terminare a lucrărilor care rezultă din 
certificatul de acceptare de către ordonatorul lucrării.

CHELTUIELI DE DESPĂGUBIRE
Societatea de asigurări, în afară de valoarea produselor, acoperă:
• cheltuielile de manodoperă pentru înlocuirea produselor 

asigurate;
• cheltuielile de demolare / lichidare;                  
• chetuielile de instalare de schele şi schelării necesare pentru 

repararea daunelor 

TERITORIALITATE
Asigurarea este valabilă numai pentru lucrările efectuate, livrate 
şi utilizate în Italia, în Vatican, în Republica San Marino, în Statele 
membre a Comunităţii Europene şi în Elveţia.

CHELTUIELI
Activarea poliţei de asigurare prevede taxa de doar € 200,00 ca o 
contribuţie la cheltuielile de constatare şi de deschidere a poliţei.

Acoperirea 
garanţiei ani

Asigurarea posa in opera 
iniţială certificată ICMQ*

Cheltuieli

10 Nu € 200,00

10 Da* € 300,00

* Această posibilitate este rezervată aplicatorilor care au abţinut 
certificarea personală de la Instituţia acreditată ICMQ. Cei care 
deschid această poliţă de asigurare şi au obţinut de la Instituţia 
acreditată ICMQ certificarea de posa in opera al sistemului 
izolant cu anvelopă, au posibilitatea în exclusivitate de a asigura 
pe 10 ani şi posa in opera iniţială a sistemului. Contribuţia este de 
numai € 100 suplimentari.

TERMENI PENTRU REALIZAREA LUCRĂRILOR
Durata maximă pentru realizarea lucrărilor este: şase luni de la 
data de începere a lucrărilor.

Vopsitoria San Marco a stipulat cu INA Assitalia, un sistem 
de contracte de asigurare (poliţe) în măsură să ofere la un 
preţ competitiv, siguranţă atât pentru aplicator cât şi pentru 
ordonatorul lucrărilor.
Aceast contract (poliţă) de asigurare, asigură durata sistemului cu 
anvelopă aplicat pe clădiri noi construite sau a acelora în fază de 
restructurare.
Lucrările care se pot asigura trebuie să se încadreze între un total 
minim de € 12.500,00 şi o sumă maximă totală de € 150.000,00.

SISTEMUL DE IZOLAŢIE 

TERMICĂ EXTERIOARĂ

DE ACOPERIRE ÎN STRATURI

MARCOTHERM
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Vopsitoria San Marco, prima în Italia, a promovat 
CERTIFICAREA DE POSA IN OPERA PENTRU SISTEME  
IZOLANTE CU ANVELOPĂ.

Nu este un curs ci un examen, destinat acelor profesionişti care 
aplică deja sistemul de izolament termic cu anvelopă şi care 
doresc să se distingă angajându-se în realizarea unei certificări 
personale în conformitate cu standardele normative UNI CEI EN 
ISO/IEC 17024.

Certificarea este eliberată de către ICMQ, un organism 
de certificare extern şi indipendent, care atestă că 
aplicatorul posedă exigenţele şi competenţele în 
conformitate cu Regulamentul Tehnic ICMQ din 
01/01/2011 şi de Manualul Tehnic al Vopsitoriei 
San Marco*.

ICMQ a achiziţionat Manualul de aplicare 
Marcotherm ca bună practică şi certifică aplicarea 
sistemelor cu anvelopă în conformitate cu specificaţiile 
tehnice indicate în manual de  către Vopsitoria San 
Marco.

Realizarea certificării este legată de evaluarea de două probe:
•  un examen teoretic în care vor fi evaluate cunoştinţele de 

bază a sistemului cu anvelopă şi, după depăşirea acestuia
•  un examen practic în care aplicatorii au oportunitatea de a 

concura demonstrând propria experienţă.

Certificarea reprezintă un instrument unic pentru a vedea 
recunoscut propriul profesionalism şi permite intrarea într-un 
cerc restrâns de profesionişti acreditaţi.

Vopsitoria San Marco oferă acestor profesionişti posibilitatea de 
a asigura propria muncă cu o poliţă de asigurare care va acoperi 
eventualele erori de instalare din partea aplicatorului.

Certificarea personală
ACTIVAREA POLIŢEI DE ASIGURARE ŞI 
INCIDENTE

INCIDENTE

În caz de incident procedura care trebuie urmărită este 
următoarea:

• clientul face o plângere la Vopsitoria San Marco că a avut loc 
incidentul prin scrisoare recomandată; 

• Vopsitoria San Marco trebuie să se asigure imediat prin 
inspecţie la faţa locului la ordonatorul lucrării (clientul) de 
existenţa reală a incidentului;

• în orice caz, până şi nu mai târziu de 30 de zile de la data de 
când a luat cunoştinţă de incident, Vopsitoria San Marco va 
proceda la transmiterea plângerii că a avut loc acest incident 
la societatea de asigurări;

• la acest punct începe procedura de evaluare a daunelor din 
partea societăţii de asigurare.

CUM SE ACTIVEAZĂ POLIŢA ?

Activarea poliţei de asigurare prevede:

1. Inspecţie tehnică efectuată de către personalul de Asistenţă 
Tehnică a Vopsitoriei San Marco şi redactarea raportului 
tehnic relativ. Valabilitatea vizitei tehnice este de şase luni; 
dacă poliţa nu este activată în şi nu mai târziu de această 
perioadă decadenţa este automatică.

2. Completare, subscriere şi restituire la Vopsitoria San Marco 
fişele de lucrări.

3.  Completare, subscriere şi restituire la Vopsitoria San Marco 
a Formularului de acceptare a cheltuielilor de constatare şi 
deschidere a poliţei de asigurare.

4. Începerea lucrărilor
5. La sfârşitul lucrărilor clientul retrage de la firmă Certificatul 

de acceptare a operelor executate şi formularul de terminare 
a lucrărilor completat şi subscris atât de către ordonatorul 
lucrarilor cât şi de către firma ce execută lucrarile. Trebuie să 
fie anexate: copii după facturile eliberate de firma aplicatoare 
şi copii după facturile de cumpărare a diferitelor materiale. 
Totul trebuie expediat în termen de 10 zile (de la data de 
terminare a lucrărilor) la secretariatul tehnic a Vopsitoriei San 
Marco.

6. Un tehnician de specialitate va verifica dacă corespunde 
cantitatea materialelor utilizate în raport cu cele 
recomandate în raportul tehnic.

7. Eliberarea certificatului de asigurare.
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Colorificio San Marco SpA 
Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Italy
Tel +39 041 4569322
Fax +39 041 5950153
www.san-marco.com
info@san-marco.it
export@san-marco.it
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