


PROPRIETĂȚILE GRANULELOR DE STICLĂ CELULARĂ ENERGOCELL®

Granulozitatea și absența 
particulelor fine asigură efectul 
de rupere a capilarității. Materialul 
compus din celule închise nu se 
umezește, nu se umflă.

Cu efect de rupere a capilarității

Nu conțin substanțe toxice. Este 
un produs obținut prin reciclare, iar 
materia primă este deșeul de sticlă 
de ambalaj.

Ecologice

Datorită structuri celulare 
închise materialul este 
rezistent la îngheț-dezgheț.

Rezistente la îngheț-dezgheț

Nu sunt supuse unor transfor-
mări fizice, chimice sau biologi-
ce semnificative. Sticla celulară 
este în mod specific rezistentă 
la solvenți organici și acizi.

Inerte

Capacitatea termoizolantă a 
sticlei celulare se datorează 
cantității mari de aer închis în 
celulele acesteia.

Termoizolante

Pot fi utilizate pentru realizarea 
de termoizolații rezistente la 
solicitări (vezi Proprietățile 
cheie).

Rezistente la compresiune

Nu se deformează, nu se tasează 
nici la solicitările de lungă durată.

Nedeformabile

Prin utilizarea lor se poate 
ameliora capacitatea portantă 
a solurilor slabe.

Amelioratoare ale stabilității statice

Greutatea pietrei de carieră și 
a spărturii de beton este 8-15 
ori mai mare.

Ușoare

Sticla celulară Energocell® 
este rezistentă la foc. Clasa 
de rezistență la foc: A1.

Necombustibile

Rozătoarele și insectele nu se 
stabilesc în sticla celulară, și nu o 
pot deteriora.

Rezistente la dăunători

Datorită capacității lor 
fonoizolante se pot utiliza în 
construcția gabioanelor de 
protecție fonică.

Fonoizolante

Pentru că înlocuiesc pietrișul și 
materialul termoizolant cu un 
singur strat de material.

Economisesc timp și bani

$
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Ce trebuie să știm despre sticla celulară?
Sticla celulară este un material izolant anorganic foarte ușor, 
cu structură celulară închisă, produsă din deșeuri de sticlă. 
Ca textură seamănă cu criblura de bazalt, însă greutatea 
sticlei celulare reprezintă o fracțiune în comparație, așadar, se 
transportă mult mai eficient, și se poate utiliza și ca umplutură 
ușoară. Datorită proprietăților tehnice și energetice avantajoase, 
granulele fabricate din acest material pot fi utilizate pe scară 
largă în industria construcțiilor. De asemenea, acest material 
termoizolant poate fi utilizat ca strat de rupere a capilarității 
sau pentru înlocuirea parțială a agregatelor folosite în straturi 
de bază, motiv pentru care s-a efectuat testarea produsului 
conform standardelor pentru aceste categorii de produse. 2



PROPRIETĂȚI CHEIE

GSPublisherVersion 493.1.97.100
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panou tip sandwich 
profil picurător 
panou hidroizolant soclu 
bandă de etanșare perimetrală

cheson deschis

3 mm strat durificat
20 cm beton armat cu fibre metalice, cu rosturi de dilatație
 (conform dimensionării statice)
2 straturi de folie PE
30 cm sticlă celulară Energocell®

1 strat material geotextíl de 300gr/m2

sol stabilizat sau strat de bază din piatră spartă 
compactată sol intact

Pardoseală industrială cu granule Energocell® 
Daniella Ipari Park Kft. 4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3.

2020.03.19.
CS22/a
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panou tip sandwich 
profil picurător

panou termoizolant soclu

cheson deschis
bandă de etanșare perimetrală

 3 mm strat durificat
15 cm beton armat cu rosturi de dilatare la suprafață

(conform dimensionării statice)
 5 cm beton de egalizare
 2 strat de folie PE
10 cm termoizolație rezistentă la solicitări din XPS 500-700
 8 cm beton de egalizare
30 cm strat de bază din piatră spartă compactată, dimensionat geotehnic

sol intact

Daniella Ipari Park Kft. H-4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3.

2020.03.19.
CS23Ordinea straturilor în pardoseală industrială termoizolată cu XPS

Capacitatea portantă
Pe baza testelor de laborator și in situ am determinat valoarea tipică E2 a modulului de capacitate 
portantă a granulelor de sticlă celulară (de 150-175 kg/m3) compactate la o rată de 1,4 și am obținut 
rezultatul de E2=50 MPa. În aplicații la pardoseli industriale valoarea E2 măsurată pe stratul de 
sticlă celulară poate fi îmbunătățită, dacă peste sau sub acesta se încorporează un strat de bază 
mai rezistent la solicitări. Cu ajutorul granulelor 
Energocell® se pot termoizola și pardoseli 
industriale rezistente la solicitări extreme.

Capacitatea termoizolantă
Coeficientul de conductivitate termică al stratului compactat de granule 
Energocell® este de 0,086 W/mK, ceea ce înseamnă că grosimea 
recomandată de 30-40 cm pentru stratul încorporat sub clădiri satisface 
noile cerințe energetice. La casele pasive, în funcție de dimensionare, 
grosimea recomandată a acestui strat compactat este de 40-50 cm.

Absorbția de apă, rezistența la îngheț-dezgheț
Absorbția de apă a granulelor de sticlă celulară Energocell® este redusă. 
Acest fenomen se datorează structurii celulare închise a materialului, 
care din acest motiv este rezistent la îngheț-dezgheț.

Pe lângă polistirenul pentru izolare, poate 
înlocui parțial sau în întregime stratul de bază 
convențional din criblură sau pietriș, în funcție 
de solicitări.

Coeficientul de conductivitate termică
(în stare uscată) λ ≤ 0,086 W/mK

Absorbția de apă (procentaj masic) ≤ 10,0% (m/m)
Absorbția de apă (procentaj volumic) ≤ 3,5% (v/v)
Rezistența la îngheț-dezgheț F1

Capacitatea portantă
a materialului [MPa]
(de 150-175 kg/m3)

E2= 40-50 MPa

Clădirea de birouri Smartware – România
3

Hală de 1.900 m2 – Pécs

Soluție
convențională



Reglementări termice crescânde

Conform Directivei 2010/31/UE privind 
performanța energetică a clădirilor începând 
cu anul 2019 toate instituțiile publice noi, iar 
din 2021 toate clădirile nou construite vor 
fi realizate în mod obligatoriu cu consum 
energetic aproape egal cu zero. Din 2018 
în temeiul Ordinului Ministrului Ungar fără 
portofoliu nr. 7/2006 TNM la clădirile noi 
cu pardoseala realizată pe sol valoarea 
obligatorie a coeficientului de transfer termic va 
fi U=0,3 W/m2K (cu câteva excepții definite în 
ordin).

Clădirea de birouri Smartware – România
4



APLICAȚII ALE STICLEI CELULARE ENERGOCELL®

Domenii speciale de utilizare 
Datorită proprietăților sale Energocell® 
poate fi o soluție și pentru construcții 
speciale. Printre acestea se numără și 
straturile de bază termoizolante necesare 
sub alte structuri sau construcții, de 
exemplu: piscine, rampe cu încălzire. 
Iar datorită greutății ușoare și aspectului 
asemănător cu piatra, se poate utiliza 
și în gabioane cu funcții estetice sau 
fonoizolante.

Termoizolare
La termoizolarea sub clădirile de locuit 
stratul de bază poate fi înlocuit în totalitate 
cu Energocell®. Datorită rezistenței 
sale la solicitări, materialul este o 
soluție potrivită pentru termoizolarea 
pardoselilor industriale. La acoperișuri 
plane sau acoperișuri verzi asigură și un 
bun drenaj.

Umplutură ușoară
Datorită densității sale specifice aparente 
scăzute (de 150-175 kg/m3) se poate utiliza 
în umpluturi pe planșee – intermediare și 
de închidere deopotrivă. La construcția 
parcurilor amenajate pe planșee de 
închidere este ideal pentru egalizarea 
diferențelor dintre nivelurile mediilor 
de plantare, și pentru compensarea 
încărcărilor datorate stratificației. La 
planșee intermediare cu dispunere în 
trepte, se pot utiliza ca umplutură în 
straturile de încorporare a instalațiilor.

Umpluturi 
la planșeu
(pag. 15-16)

Rampe 
(pag. 17)

Gabioane 
(pag. 17-18)

Piscine 
(pag. 19)

Reabilitări de clădiri 
de patrimoniu

(pag. 13-14)

Clădiri noi și 
vechi

(pag. 9-12)

Hale 
industriale

(pag. 6-8)

Terenuri de 
sport

(pag. 19-20)5
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Depozit frigorific
Ca și la clădirile cu pardoseală industrială, pentru izolarea termică sub pardoseala depozitelor 
frigorifice, Energocell® este o soluție rapidă și eficientă  în privința costurilor.

REFERINȚE – HALE INDUSTRIALE

Depozit farmaceutic de răcire – Körmend Hală de răcire – Derecske

GSPublisherVersion 462.1.97.100
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 1 cm pavaj de gresie
 1 cm lipici flexibil
 2 straturi 
12 cm 
 5 cm 

de hidroizolant lichid MAPELASTIC plasă din fibră de sticlă între straturi
strat de bază din beton armat (adaptat la solicitări)
îmbrăcăminte din beton slab armat

 1 strat  de folie PE
 1 strat de material geotextil de 300g/m2
50 cm 
 8 cm 

granule de sticlă celulară Energocell® 
beton cu încălzire cu filamente electrice

 1 strat  de folie PE
 1 strat de izolație bituminoasă mod. SBS de 4 mm
 1 strat 
10 cm 
20 cm 

de amorsă bituminoasă rece
strat suport pentru izolație din beton
strat de bază din pietriș cu nisip

 1 strat separator de material geotextil
sol intact

Ordinea straturilor pentru depozit frigorificDaniella Ipari Park Kft. H-4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3.

2020.03.19.
CS20
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panou tip sandwich 
profil picurător 
panou hidroizolant soclu 
bandă de etanșare perimetrală

cheson deschis

3 mm strat durificat
20 cm beton armat cu fibre metalice, cu rosturi de dilatație 
 (conform dimensionării statice)

2 straturi folie PE
5-25 cm strat de bază din piatră spartă compactată, dimensionat
 geotehnic
1 strat material geotextil de 300gr/m2

25 cm granule de sticlă celulară Energocell®

1 rtg. geotextília 300gr/m2

sol stabilizat sau strat de bază din piatră spartă compactată 
sol intact

Pardoseală industrială cu granule Energocell®
Daniella Ipari Park Kft. 4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3.

2020.03.19.
CS22

Extinderea depozitului la Laurastar Hungary – Kapuvár

Hală de 6.000 m2 – Pécs

Hala R-M Logisztika –  Cserkút

Hala Hübner – Nyíregyháza

Hală nouă de producție – Devecser

Fabrica Otex – Debrecen

Hală nouă – România

Hale industriale
Prin compactare adecvată (rata de compactare: 1:1,4) se poate executa 
un strat termoizolant cu capacitate portantă sporită. La pardoselile 
proiectate pentru solicitări mari – dacă pardoseala industrială se 
execută cu fibră de oțel sau de polipropilenă – cu Energocell® se poate 
asigura termoizolarea pardoselilor cu aproape orice grad de solicitare.
Stratul de bază din agregat grosier de 15-20 cm – sau potrivit cerinței 
– realizat pe stratul de sticlă celulară poate îndeplini mai multe funcții.
În primul rând protejează mecanic stratul de sticlă celulară, atenuând 
solicitările și efectele mecanice cauzate de circulația din timpul lucrărilor 
de construcție, în al doilea rând sporește capacitatea portantă a stratului 
de sticlă celulară, iar în al treilea rând reduce tensiunile generate de 
sarcinile pardoselii și transmise către stratul de sticlă celulară.



Extinderea depozitului la Laurastar Hungary – Kapuvár

Fabrica nouă Intertech Hungary – Kapuvár

Hală industrială cu izolare perimetrală
Energocell® se poate utiliza și pentru izolare perimetrală.
În aceste aplicații pardoseala se izolează de-a lungul 
anvelopei clădirii într-o fâșie de 1,5-2 m.
Granulele se încorporează după realizarea în trepte a 
stratului de bază

Mai multe referințe industriale la adresa: https://www.
energocell.hu/ro/izolarea-termica-a-pardoselilor-industriale/
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tencuială fină
plasă de fibră de sticlă 

termoizolație fațadă 
element de zidărie

termoizolație soclu din material cu celule închise

trotuar

granule de sticlă celulară Energocell® 

tub de dren înfășurat în material geotextil

 1 cm pavaj de gresie
 1 cm lipici flexibil
 6 cm șapă de beton (încălzire în pardoseală)
 1 strat  de folie PE
 1 cm  plăci de polietilenă pt. izolare acustică la zgomotul de impact
 1 strat de izolație bituminoasă mod. SBS de 4 mm
 1 strat de amorsă bituminoasă rece
12  cm beton de egalizare
 1 strat  de folie PE
30 cm granule de sticlă celulară Energocell®

 1 strat de material geotextil de 300 g/m2

sol intact

Detaliu de îmbinare soclu și perete pe fundație continuăDaniella Ipari Park Kft. H-4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3.

2020.03.19.
CS2

GSPublisherVersion 462.1.97.100

3
0
-4

0
5

2
5

1 15 05 30 1

1
6

1
1termoizolație soclu din material cu celule închise 

trotuar

Granule de sticlă celulară Energocell®

tub de dren înfășurat în material geotextil

tencuială fină
plasă de fibră de sticlă

termoizolație fațadă
element de zidărie

1 cm pavaj de gresie
1 cm lipici flexibil
6 cm șapă de beton (încălzire în pardoseală)
1 strat de folie PE
1 cm plăci de polietilenă pt. izolare acustică la zgomotul de impact
1 strat de izolație bituminoasă mod. SBS de 4 mm
1 strat de amorsă bituminoasă rece

 20 cm radier adaptat din beton armat pentru etanșare
5 cm beton de egalizare

30-40 cm       granule de sticlă celulară Energocell®
1 strat   de material geotextil de 300 g/m2

sol intact

Detaliu de îmbinare soclu și perete cu fundație pe radierDaniella Ipari Park Kft. H-4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3.

2020.03.19.
CS1

Clădire cu fundație continuă
Granulele pot înlocui stratul de umplutură din criblură sau pietriș de sub 
îmbrăcămintea de beton, îndeplinind într-un singur strat funcția stratului suport 
și a celui termoizolant de sub pardoseală. Astfel, termoizolația din polistiren 
prevăzută pe hidroizolație se poate elimina, sau se poate reduce la minim 
grosimea acesteia (de eg. pentru instalații tehnice). Soluția este eficientă în 
privința costurilor, deoarece se elimină un proces de lucru. 

Clădire cu fundație tip radier
Clădirile tip radier pot fi termoizolate la bază fără punți termice, dacă izolația 
se execută sub structura fundației. Această soluție este adecvată de exemplu 
pentru case pasive. În asemenea cazuri sub structura de fundație se pot 
utiliza numai izolații cu rezistența sporită la compresiune. Stratul de bază 
termoizolant din granule de sticlă celulară compactat cu placă vibratoare sau 
cilindru compactor este o soluție potrivită pentru aceste aplicații, și eficientă în 
privința costurilor.

Casă de paie – Győr Casă familială – România

Casă unifamilială – Vecsés Clădire de birouri – România
Casă unifamilială cu fundație continuă – Sopron

7

REFERINȚE – CLĂDIRI NOI ȘI VECHI
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Clădire cu fundație tip bloc
La fundațiile de acest tip, stratul din granule de sticlă 
celulară din jurul blocului și de sub grinzile de soclu din 
beton armat reduce la minim efectele de punți termice 
datorate structurii fundației.

Mai multe referințe la adresa:
https://www.energocell.hu/ro-referinte/Casă unifamilială cu fundație continuă – Sopron

Grădinița și Școala Waldorf „Fehérlófia“ – Nemesvámos

8



Clădire cu subsol

Sub partea de subsol ale clădirilor 
Energocell® se utilizează compactat.
Ca umplutură lângă pereții subsolului 
îndeplinește funcții de drenaj și termoizolare 
deopotrivă. Pentru obținerea unei 
termoizolări eficiente, se recomandă 
construirea unui sistem de drenare în jurul 
clădirii.

Casă unifamilială – Debrecen
11



Casă din pământ, casă tip dom
Casele tip dom sunt în general clădiri ecologice și energo-
eficiente, iar termoizolația realizată din materiale reciclate se 
potrivește perfect într-un asemenea sistem. Datorită rezistenței 
la îngheț-dezgheț, structurii celulare închise și efectului de 
rupere a capilarității, granulele de sticlă celulară Energocell® 
sunt o alegere ideală pentru izolarea caselor tip dom. Toate 
elementele anvelopei domului (pardoseala, pereții, acoperișul) 
pot fi termoizolate cu granule. Pentru separarea materialului de 
sol se va folosi material geotextil.

Reabilitări clădiri de locuit
Granulele de sticlă celulară Energocell® sunt o soluție potrivită și 
pentru înlocuirea straturilor de sub pardoseală. Stratul de sticlă 
celulară bine compactat și de grosime potrivită termoizolează și 
asigură o bază stabilă pentru șapa de beton. Mai mult, la cerere 
se poate realiza și pardoseală cu stratificație permeabilă la 
vapori.

Casă unifamilială – Etyek Casă unifamilială – Nyúl

Casă unifamilială – Debrecen Apartament de epocă – Debrecen

Bloc de apartamente – Budapesta Casă din chirpici – Erdősmecske
Casă unifamilială – Debrecen
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REFERINȚE – REABILITĂRI CLĂDIRI DE PATRIMONIU

Datorită masei sale ușoare sticla celulară este potrivită pentru 
umpluturi pe planșee boltite în clădiri de patrimoniu. Totodată, 
la înlocuirea straturilor de pardoseală în contact direct cu solul 
se poate utiliza ca strat termoizolant de bază, în care – după 
caz – se pot amplasa cu ușurință conductele din instalațiile 
tehnologice.

Reabilitarea cetății de patrimoniu – Mosonmagyaróvár
13

Palatul Károlyi-Csekonics − Budapesta

Spitalul de Reumatologie „Szent András“ – HévízCastelul Sándor-Metternich – Baja



Reabilitarea cetății de patrimoniu – Mosonmagyaróvár
14



Umpluturi ușoare
Datorită masei sale reduse, Energocell®-ul se poate 
folosi și în clădiri noi, în diverse lucrări de rambleiere 
ca de exemplu la planșee sau în straturi pentru instalații 
tehnice. În aceste aplicații, dacă stratul de Energocell® 
se va acoperi cu o șapă corespunzătoare, acesta poate 
fi compactat la o rată mai mică, mai mult, compactarea 
se poate realiza manual.

REFERINȚE – UMPLUTURI LA PLANȘEE

15

Piața József nádor – Budapesta Stadionul Ferenc Puskás – Budapesta

Centrul comercial Etele Pláza – Budapesta Complexul Rezidențial Elite – Budapesta Casa Muzicii Maghiare – Budapesta



Acoperișuri verzi și circulabile 
Materialul poate fi folosit și pentru termoizolarea acoperișurilor verzi și circulabile. În aceste 
aplicații, dacă se utilizează plăci bituminoase, este necesară protejarea  stratului hidroizolant. 
Suprafața circulabilă (pietre de pavaj, dale) se va realiza pe un material cu fracții fine despărțit 
cu un material geotextil de stratul de sticlă celulară. La acoperișurile verzi granulele se pot 
încorpora și în strat pentru drenaj. Pentru a se evita amestecarea prin scurgere cu mediul de 
plantare se recomandă de asemenea separarea cu material geotextil.

GSPublisherVersion 462.1.97.100
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40 cm amestec special de pământ cultivabil
 1 strat de material geotextil de 140gr/m2

20 cm granule de sticlă celulară Energocell®
(în grosimi variabile în funcție de destinația clădirii)

 1 strat de placă de drenaj, perforată
 1 strat de izolație bituminoasă antirădăcini, ranforsată cu folie de cupru, de 4 mm
 1 strat de izolație bituminoasă mod. cu substrat de fibre de sticlă de 4 mm
 1 strat de amorsă bituminoasă rece
4 cm șapă de pantă din beton cu pietriș

20 cm planșeu monolit din beton armat
 1 cm tencuială interioară

ipsos, vopsea

Daniella Ipari Park Kft. H-4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3.

2020.03.19.
CS5Ordinea straturilor în acoperiș verde intensiv

GSPublisherVersion 462.1.97.100

gr. variabilă amestec special de pământ cultivabil
 1 strat de material geotextil de 140 g/m2

gr. variabilă granule de sticlă celulară Energocell®
 1 strat de placă de drenaj, perforată
 1 strat de izolație bituminoasă antirădăcini, ranforsată cu folie de cupru, de 4 mm
 1 strat de izolație bituminoasă mod. cu substrat de fibre de sticlă de 4 mm
 1 strat de amorsă bituminoasă rece
4 cm            șapă de pantă din beton cu pietriș

25 cm planșeu monolit din beton armat

Ordinea straturilor planșeului de acoperire pentru garaj subteranDaniella Ipari Park Kft. H-4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3.

2020.03.19.
CS24
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Bloc de apartamente de lux – Balatonberény

Garaj subteran – Nagykanizsa



Datorită granulației relativ mari și omogene (40-60 mm) 
pot fi utilizate și ca umplutură în gabioane. Un argument 
în favoarea utilizării materialului (de 150-175 kg/m3) în 
aceste aplicații este ușurința cu care se pune în operă 
datorită greutății ca de fulg de nea a acestuia. Totodată, 
datorită structurii celulare închise, granulele vor conferi 
proprietăți fonoabsorbante structurilor astfel realizate.

REFERINȚE – RAMPE DE ACCES

REFERINȚE – GABIOANE

La o casă familială din Debrecen granulele s-au încorporat 
sub rampa de acces a garajului subteran. Datorită granulelor 
de sticlă celulară compactate într-un strat de 20 cm încălzirea 
rampei este mai economică.

GSPublisherVersion 536.1.95.100
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10°

material geotextil

granule de sticlă celulară 
Energocell® 

covor electric pentru încălzire 

grilaj din oțel detașabil 

rigolă de drenaj
poartă de garaj 
secțională

placă din oțel pentru 
protecția izolației

profil „L“ din oțel

Daniella Ipari Park Kft. H-4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3.

2020.03.19.
CS13Rampă cu încălzire

 2 cm 
 10 cm 

strat de uzură de 2 cm
strat de bază din beton armat

 1 strat de material geotextil de 150 g/m2

 1 strat de izolație bituminoasă mod. SBS de 4 mm
 1 strat

 10 cm 

de amorsă bituminoasă rece 
beton de egalizare

 1 strat 
 20 cm 

de folie PE
granule de sticlă celulară Energocell®

 1 strat de material geotextil 300 g/m2 

sol intact

15 185 15

Rampă – Pallag
Acoperire fațadă – Nagykanizsa (înainte și după)
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Acoperire fațadă – Nagykanizsa (înainte și după)
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Termoizolarea structurii se recomandă în mod deosebit la piscine cu apă caldă. Un avantaj 
suplimentar fiind că Energocell®-ul poate înlocui stratul de bază al piscinei. Pe lângă asigurarea 
unei bune termoizolări, umplutura de sticlă celulară plasată în jurul pereților previne apariția 
unor tasări ulterioare. Astfel, utilizarea Energocell® va garanta păstrarea formei inițiale a 
pavajului montat în jurul piscinei.

GSPublisherVersion 536.1.95.100
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perete piscină

granule de sticlă celulară Energocell® 

material geotextil

tub de dren înfășurat în material geotextil 

cordon expandabil pt. umplerea rosturilor de construcție!) 

bandă de etanșare pentru colț interior

acoperirea interioară a piscinei
 2 straturi de hidroizolant lichid, plasă de fibră

de sticlă între straturi pt. armare
 20 cm baza etanșă adaptată a piscinei din beton armat
 5 cm beton de egalizare
 1 strat de folie PE

 20 cm granule de sticlă celulară Energocell®
 1 strat de material geotextil de 300 gr/m2

sol intact

Piscină rezidențialăDaniella Ipari Park Kft. H-4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3.

2020.03.19.
CS11

REFERINȚE – PISCINE

REFERINȚE – TEREN DE SPORT
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 2 straturi de înveliș de rășină sintetică pt. pardoseală sportivă
 5 cm strat de asfalt AC4
 8 cm beton rutier de ciment
 1 strat de folie sudabilă împotriva umezelii solului, Sicofol de 1 mm
 1 strat de material geotextil de 300g/m2

30 cm granule de sticlă celulară Energocell® compactate
 1 strat de material geotextil de 300g/m2

60 cm umplutură de sol compactat cu grosimea adaptată pt. fundare
sol intact

Ordinea straturilor pentru pardoseală sportivă (teren de tenis)Daniella Ipari Park Kft. H-4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3.

2020.03.19.
CS21

Pardoselile cu suprafețe mari se pot termoizola mai rapid cu granule de sticlă celulară, decât în 
mod convențional – cu panouri de polistiren. Stratul de bază și termoizolația se poate realiza și 
în asemenea proiect cu un singur proces de lucru.

Piscină – România Piscină – România
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STUDIU DE LUCRABILITATE

În urma solicitării noastre, EFERTE Mérnöki Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (companie de consultanță și servicii de inginerie) a efectuat un studiu 
pentru determinarea modulului de elasticitate și testarea lucrabilității sticlei celulare Energocell®. În baza acestui contract partenerul nostru a 
executat următoarele:
1. Testare pentru măsurarea modulului de elasticitate a materialului de sticlă celulară granulară (150-175 kg/m3).

Testare în laborator pentru determinarea deformării și sfărâmării sticlei celulare în urma solicitărilor statice și dinamice. 10 încercări de 
compresiune unidirecționale, 10 încercări de compresiune și 9 încercări de compresiune triaxială dinamică în laborator pe probe prismatice. 

2. Testarea pentru măsurarea modulului de elasticitate al ansamblului de material de sticlă celulară granulară. 10 încercări de compresiune 
unidirecționale, 12 încercări de compresiune și 9 încercări dinamice de compresiune triaxială pe ansamblu de particule.

3. Realizarea studiului de lucrabilitate.
Efectuarea unor teste de încărcare pe placă in situ și de analiză granulometrică. Încercări de modelare de ansamblu cu 4 tipuri de echipamente 
de compactare (placă vibratoare, mini cilindru compactor, rulou vibrocompactor și rulou compactor cu roți de cauciuc), pentru determinarea 
eficienței de încorporare a echipamentelor de compactare, respectiv gradul de sfărâmare în timpul încorporării.

În cadrul studiului se va analiza efectul încorporării stratului de acoperire din criblură; încorporarea acestuia peste stratul din sticlă celulară se va 
realiza în două straturi diferite, pentru analizarea efectului de îmbunătățire a rezistenței la compresiune și de reducere a sfărâmării.
Pentru evaluarea testelor și rezultatelor contractantul a subcontractat Catedra de Geotehnică și Geologie Inginerească a Facultății de Construcții 
Civile din cadrul Universității de Tehnologie și Economie din Budapesta. Pe parcursul elaborării studiului au avut loc numeroase încercări de 
laborator și in situ.

Imagini cu încorporările realizate și echipamentele utilizate în încercările de lucrabilitate:

Imagini cu încercările efectuate:

Încercare de compresiune 
unidirecțională pe prismă elementară

Încercare de compresiune pe 
ansamblu de material

Efectuare de încercare de 
compresiune unidirecțională pe 
ansamblu de sticlă celulară
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Așternerea sticlei celulare cu excavatorul Compactor combinat cu tambur metalic Mini cilindru compactor



Scurtă sinteză: 
Pe baza testelor de laborator și in situ privind valoarea E2 a modulului de capacitate portantă a 
granulelor de sticlă celulară de 150-175 kg/m3 compactate la o rată de 1,4 s-au măsurat valori cuprinse 
între E2=40-50 MPa. Totodată, am stabilit valoarea preconizată a factorului de compactare pe stratul 
de acoperire, ca fiind în jur de Tt~3,0. Valorile de Tt~2,2 aplicate anterior în cazul straturilor de bază 
executate pe sticlă celulară vor rămâne aplicabile și în viitor. Pentru limitarea solicitărilor aplicate 
pe strat și crearea unor straturi mai puțin compresibile, sub pardoselile industriale, recomandăm 
acoperirea stratului de sticlă celulară cu un strat de bază din criblură sau pietriș cu nisip.

În acest fel, stratul din material granular de 15-20 cm sau de altă grosime necesară poate îndeplini 
mai multe funcții. În primul rând protejează mecanic stratul de sticlă celulară, atenuând solicitările și 
efectele mecanice cauzate de circulația din timpul lucrărilor de construcție, în al doilea rând sporește 
capacitatea portantă a stratului de sticlă celulară, iar în al treilea rând reduce tensiunile generate de 
sarcinile pardoselii și transmise către stratul de sticlă celulară.

Studiu efectuat de:
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Compactare cu compactor combinat Placă vibratoare grea și placă vibratoare ușoară Partea expusă după decofrarea suprafeței compactate



Durabilitatea sticlei celulare poate fi garantată numai dacă încorporarea se execută corect, conform acestui ghid. Așternerea granulelor de sticlă celulară poate duce la eliberarea 
de particule de praf în aer, de aceea se recomandă purtarea unor măști de praf pentru evitarea inhalării prafului.

GHID DE ÎNCORPORARE

Pregătirea solului
Pregătirea săpăturii de lucru și amplasarea 
instalațiilor sanitare conform planurilor.

Întinderea materialului geotextil
Se recomandă ca materialul geotextil să se 
dimensioneze și să se întindă cu suprapuneri 
de cel puțin 20 cm, și cu o „toleranță” care 
corespunde porțiunii stratului de sticlă celulară 
ce depășește dimensiunile clădirii.

Nivelarea suprafeței
Cea mai simplă metodă de nivelare este 
greblarea suprafeței (la hale cu încărcător 
frontal pe șenile de cauciuc). Pentru obținerea 
unei suprafețe orizontale se recomandă 
utilizarea unui instrument de nivelare.

Compactarea
Compactarea se poate realiza cu placă 
vibratoare (50–100 kg) sau cu cilindru 
compactor (pe suprafețe mai întinse). Gradul 
de compactare recomandat: 1:1,3-1,4.

Întinderea stratului separator și 
betonarea suprafeței 
După compactare suprafața sticlei celulare se 
va acoperi pentru separare cu folie polietilenă 
cu suprapuneri de aproximativ 20 cm cu 
scopul de a capta „laptele de ciment”. Betonul 
de egalizare se va realiza pe acest strat.

Notă
În pânza de apă subterană, în zonele capilare 
aflate deasupra apei subterane sticla celulară 
nu poate fi utilizată! Pe suprafața compactată 
se poate circula ocazional cu mașini pe șenile 
de cauciuc. 

Așternerea sticlei celulare
În funcție de modalitatea de transport, materialul se poate așterne din saci big-bag sau vrac cu 
încărcător frontal. Pentru o compactare adecvată se recomandă așternerea în strat/straturi de 
cel mult 20 cm grosime. După compactarea unui asemenea strat se va repeta procedura până 
la obținerea grosimii finale compactate.
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műszaki adatlap?

Transportul
Livrările se execută cu două tipuri de autovehicule, o 
semiremorcă basculantă cu volumul de încărcare de 
80 m3, și o semiremorcă cu podea mobilă și volumul de 
încărcare de 90 m3 (cu încărcare laterală pentru marfa 
pe paleţi). Produsul se comercializează sub două forme 
de prezentare: în stare vărsată sau în saci Big Bag de 
3 m3 cu tub de descărcare. În al doilea caz, un autovehicul 
articulat este umplut în întregime de 20 de saci. 
Marfa ambalată în saci se comercializează împreună cu 
paleți.
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ENERGOCELL®

STICLA CELULARĂ TERMOIZOLANTĂ

energocell.ro

Fiecare fotografie prezentată aici ilustrează un proiect de referință, la care s-a utilizat 
granule de sticlă celulară ENERGOCELL®. Despre referințele noastre puteți citi mai mult 
aici: https://www.energocell.hu/ro-referinte/




