
Plăci de Fibrociment

FIBROCIMENT TAMAK
Produs ecologic

Rezistă la umezeală și
intemperii

Rezistă la ger

Nu arde

Rezistent la formarea
ciupercilor, mucegaiului și la
insecte

Se prelucrează și
debitează cu ușurință



 lucrări de reparație, reconstrucție și restaurare.Placajul caselor cu carcase din lemn. 
Izolarea termică a clădirilor industriale și agricole. 
Construcția etajelor noi în structuri existente. 
Producerea de construcții a caselor prefabricate, cladirilor cu birouri, etc. 
Structură portantă înlocuind șapa tradițională la pardosea și acoperiș. 
Placaj la fațade pentru:

- clădiri rezidențiale; 
- clădiri administrative și pentru birouri; 
- ștații de alimentare cu carburanți; 
- pavilioane comerciale; 
- containere rezidențiale mobile; 
- depozite si hangare;

Cofraje înglobate la construcții. 
Placaj inter tip "sandwich" cu termoizolare din vată minerală, polistiren, etc. 
Amenajarea băilor și încăperilor cu umiditate ridicată. 
Pavaj la piscinele sub aer liber. 
Conducte de ventilație. 
Pavaj la alei în grădini și parcuri publice. 
Garduri. 
Pivnițe, toalete și băi, unități de uz casnic. 
Elemente de construcție în structuri și standuri de publicitare outdoor. 
Panouri de protecție la zgomot etc.

Paravane și pardoseli interioare rezistente la foc. 
Placaj pe interior a spațiilor rezidențiale și publice. 
Placaj pe interior a conductelor de ventilație. 
Placaj pe interior pentru încăperi cu umiditate ridicată. 
Pardoseli. 
Plafoane. 
Pervazuri.

Avantaje:
- spre deosebire de gips-carton(rigips) ne se tem de apă, sunt absolut hidrofobe
- spre deosebire de OSB nu ard si nu elimină toxine și fum la încălzire
- se vopsesc și se tencuiesc foarte ușor
- nu conțin fenol și formaldehidă nu co ă

PEREȚI
Plăcile cu grosimea 8-16mm se utilizează pentru placaj pe exterior și
interior a pereților. Pot fi debitate și prelucrate cu ușurință la locul
montajului.

FAȚADE VENTILATE
În cazul fațadelor ventilate, plăcile vor fi montate pe carcasă, lăsând
spațiu între placă și perete, în care se montează vata bazaltică și o folie
de difuzie a vaporilor. 

PARDOSEA
Plăcile de fibrociment cu grosimea 16-36mm se utilizează ca structură
portantă pentru pardosea. Avantaje:  
- se reduce complexitatea lucrărilor

 

APLICAȚII PLĂCI DE FIBROCIMENT TAMAK
PLĂCILE DE FIBROCIMENT TAMAK au o serie de avantaje atunci când sunt utilizate în construcții prefabricate,
față de care sunt expuse cerințe stricte de înaltă rezistență mecanică și la apă, izolare fonica, rezistență la foc, de
siguranță și de igienă, rezistență la agenții atmosferici. Testările au demonstrat - PLĂCILE DE FIBROCIMENT
TAMAK pentru perioadă lungă de timp poate rezista în condiții meteorologice nefavorabile.

Plăcile de fibrociment se utilizează la: 
- decorare externă a caselor și clădirilor; 
- placajul pe interior și exterior a zonelor cu umiditate ridicată; 
-

Plă

ACOPERIȘ PLAT
O soluție tehnică perfectă în amenajarea acoperișului plat. Rezistența
sporită la apă și rigiditatea exclusivă permit folosirea plăcilor ca structură
portantă înlocuind șapa tradițională. Lucrările pot fi executate pe
parcursul întregului an.



Plăci de fibrociment TAMAK - cu suprafata rigidă și netedă și grosimea 10-36mm pentru: pereți și tavane,
pardosea, carcase, acoperiș plat etc.

Plăcile de fibrociment TAMAK sunt
fabricate prin comprimarea
amestecului turnat din fibre de lemn,
ciment, apă și aditivi de hidratare.
Conținutul componentelor în structura
plăcilor de fibrociment:

Calitatea superioară a plăcilor de fibrociment TAMAK se datorează controlului strict al calității conform
standardelor GOST 26816-86 (Fibrociment-1 de calitate superioară) și standardul european EN 634-2

Tipul construcției utilizate Grosimea
plăcilor, mm

1. Paravane și carcase 8, 10, 12, 16,
20, 24

2. Placaj la coloane și chingi 8, 10, 12, 16

3. Placaj la pereți exteriori 10, 12, 16, 20,
24

4. Structură portantă la acoperiș plat
sub stratul de hidroizolație

12, 16, 20, 24

5. Pardoseli la mansardă 12, 16, 20, 24

6. Structură portantă la pardosea 16, 20, 24, 36

7. Pervazuri 24, 36

DIMENSIUNILE STANDARD

SIGURANȚA UTILIZĂRII PLĂCILOR DE FIBROCIMENT TAMAK
PLĂCILE DE FIBROCIMENT TAMAK - un produs ecologic pur, fabricat din fibre de lemn și ciment, fără efecte
nocive asupra mediului și sănătății umane. Placa de fibrociment este un material solid, monolit și cu suprafața
netedă. Formarea și eliminarea prafului, gazelor și vaporilor din plăci nu este posibilă datorită mineralizarării
substanțelor din componență și tehnologiei de producție utilizate. 
La încălzire, placa de fibrociment nu emite gaze toxice și vapori.

Siguranța plăcilor de fibrociment este adeverită de certificatele:
1. Certificatul de conformitate № РОСС RU.СЛ87.НО1442  emis de OС «OAO «НИЦ «Строительство»  din
12.09.2013
2. Certificatul de conformitate № С-RU.ПБ06.В00887 emis de Organul de Certificare  «Огнестойкость» ЗАО
«ЦСИ «Огнестойкость» din 27.04.2013
3. Certificat al sistemului de management de producție 1393-CPR- 
0014 emis de institutul tehnico-științific a materialelor din lemn din Praga, 07.05.2014
4. Aviz cu privire la rezultatele sanitaro-epidemiologice ООО «ТАМАКцсп», № 1658 din 12.11.2013

CARACTERISTICILE COMPARATIVE DE SIGURANȚĂ LA FOC

Parametru Plăci de fibrociment
TAMAK

Plăci de OSB

Reacția la foc Г1 greu inflamabile Г4 ușor inflamabile

Reacția la flacără В1 greu combustibile В3 inflamabile

Răspândirea focului РП1 nu răspândesc flacăra РП3 distribuire moderată a
flăcării

Formarea fumului Д1 scăzută Д3 ridicată

T1 scăzut T3 extrem de periculos



SIGURANȚA UTILIZĂRII PLĂCILOR DE FIBROCIMENT TAMAK

Parametru Valoare

Grosime, mm 8, 10, 12, 16, 20, 24, 36

Greutate volumetrică, kg/m3 1250-1400

Rezistența la încovoiere, MPa 9-12

Umiditate, % 9,0

Adsorbția apei timp de 24h, %, nu mai mult de 16

Umflare timp de 24h, %, nu mai mult de 2,0

Modulul rezistenței la încovoiere, MPa, nu mai puțin de 3500

Clasa de biostabilitate 4

Rezistența la temperaturi negative (micșorarea rigidității la încovoiere după 50 cicluri), %,
nu mai mult de

10

Permeabilitatea vaporilor, mg/m*h*Pa 0,027

Izolația fonică Rw pentru FC 10mm, Db 30

Conductivitate termică, W/m*K 0,26

Ecologic (conținutul de azbest, fenol, formaldehidă ș.a. substanțe nocive) 0 mg/100g material
ecologic pur

1. Testarea plăcilor de fibrociment TAMAK 12 mm, la sarcini maxime montate. Greutatea totală de 406,5 kg,
două puncte de suspensie.
2. Elemente de fixare utilizate în teste.
3. Testul plăcilor TAMAK 24 mm la îndoire. Pas de montare 600 mm, sarcina maximă de 350 kg.
4. Testarea la foc a fațadelor ventilate placate cu fibrociment TAMAK 8 mm (clasa K0, GOST 31251-2003) timp
de 45 de minute.


