
 

 

FISA TEHNICA 
 

PLACA CU NUT 20/1.2x0.71m NEAGRA TERMO 

 

Cod intern : NEONUT20/1  

1. DESCRIERE  

  
- placa cu nuturi asigura fixarea conductelor de încălzire prin pardoseala si izolează termic instalația 

de restul clădirii 

- poate fi utilizare în diverse aplicații: de la case familiale, ansambluri rezidențiale până la spații 

comerciale 

2. CARACTERISTICI TEHNICE  

Densitate produs   EPS 150  

Culoare  Negru 

Dimensiune utila placa  1200x710 mm 

Suprafața placa   0,852 m2 

m2 per pachet    14,484 

Număr bucăți pe pachet   17 buc 

Grosime totala 42 mm 

Grosime polistiren  20 mm 

Inaltime nut  22 mm 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                              

 

L- lungime; l- lățime; Lu - lungime utila; lu - lățime utila; H – înălțime totala; H1 - înălțime nut; H2 - înălțime 

izolatie; Dp – distanta pas de montaj 

 

Distanta intre nuturi  50 mm 

Diametru conducta  16-17 mm 

Folie acoperire    600 μm 

Conductivitate termica   0,030 W/mk 

Rezistenta la compresiune (UNI EN 826) >150 

Valorile privind absorbția la apa, deformarea in condiții de 

încărcare la compresiune si temperatura, stabilitatea 

dimensiunilor in condiții normale de temperatura si umiditate  

SR EN 12087:2013 

SR EN 1605:2013  

SR EN 1603:2013 

Reacție la foc (EN 13501-1) Euroclass  E  
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NEONUT20/1 1240 750 1200 710 0,852 42 22 20 50 



 

 

3. AMBALARE SI DEPOZITARE 

    Transport si depozitare: Produsul este stabil si inert in cazul condițiilor normale de transport, depozitare si 

utilizare. 

   Transportul se face cu mijloace de transport acoperite si curate dar nu închise etanș, sa permită 

ventilația naturala. Nu este permis transportul plăcilor din polistiren expandat împreuna cu alte 

materiale care le pot deteriora (diluanți, substanțe combustibile, vopsele, materiale care se pot deplasa 

in timpul transportului). Depozitarea se va face in spatii acoperite, aerisite, ferite de umezeala, departe 

de surse de căldura, evitând expunerea la razele solare. 

     Dimensiune cutie:1270mm *780mm *540mm (L*l*h) 

4. TERMEN DE GARANTIE  

       Termenul de garanție este de 24 luni de la data livrării, daca clientul/utilizatorul respecta integral regulile 

de transport instalare si utilizare. 

 

     

 


