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FIȘĂ TEHNICĂ 
 

PERMABASE placă din fibre de ciment 
 
Placa de fibrociment Permabase este o 

placă rigidă fabricată din ciment, agregat și 

armată cu fibră de sticlă. Are o rezistență 

excelentă și suprafață durabilă ce rezistentă 

expunere prelungită la umiditate.  

 

Canturile armate dublu cu tehnologia 

EdgeTech permite instalarea șuruburilor 

aproape de margine fără ca placa să 

fisureze sau șuruburile să iasă. Miezul omogen cu mai puține goluri permite 

montarea rapidă. Placa Permabase este rezistentă la impact, foarte durabilă și cu 

dimensiuni constante. Are rezistență excelentă la compresiune, întindere și încovoiere. 

Clasificare:  

 

În conformitate cu EN 12467:2012 

 

Avantaje si proprietăți : 

 

✓ Miez omogen pentru tăiere mai ușoară și mai precisă cu un cutter; 

✓ Instalare ușoară și rapidă - nu sunt necesare instrumente speciale; 

✓ Extrem de rezistentă la condițiile meteorologice - ploaie, zăpadă, temperaturi scăzute 

și ridicate: 

✓ Nivel ridicat de rezistență la umiditate - contactul prelungit cu apa nu le distruge și nu 

o umflă; 

✓ Bază potrivită pentru diferite tipuri de placări ceramice. 

 

Data Tehnice:  

 

Dimensiuni plăca 

Grosime 12.5 mm 

Lățime 1200 mm 

Lungime 2000 mm 

Muchie Dreaptă (SK) 

Greutate ambalaj 

Plăci pe palet 40 (96 m²) 

Greutate placă   ~ 13 kg/m² 

Caracteristici tehnice 

Rezistența la încovoiere 5,17 MPa 

Rezistența la compresiune 15.51 MPa 

Clasa de reacție la foc А1 

Absorbția apei < 8 % 

Coeficient de conductivitate termică, ʎ 0.37 W/(m.K) 

Cicluri îngheț-dezgheț 100 

 

 

Margine 

întărită 
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Aplicații: 

 

La Exterior : 

 

✓ Substrat pentru placări fatade 

✓ Substrat pentru placări cu piatra sau clincher 

✓ Substrat pentru pardoseli exterioare  

✓ Substrat general pentru exterior 
 

La Interior: 

✓ Pereții cabinelor de duș și căptușeala căzilor 

✓ Placare exterioară pentru jacuzzi 

✓ Pereți despărțitori in bai si saune  

✓ Bază perfectă pentru podele in toate camerele casei. 
 

Muchii: 

 

Muchiile drepte permit o umplere ușoară a 

rosturilor cu masa de șpaclu și plasă de armare, 

asigurând o suprafață netedă și plană.  

 

Recomandări: 

 

✓ Se prelucrează cu aceleași unele ca plăcile de gips-carton. 

✓ După instalarea plăcile PERMABASE se vor acoperi complet cu masă de șpaclu.   

✓ Proiectantul structurii este responsabil pentru determinarea dimensiunii profilelor 

metalice pe care se vor monta plăcile, numărul și grosimea șuruburilor de prindere, etc., 

întrucât condițiile de amplasament și înălțimea de instalare diferă de la o structură la 

alta. 

 

Depozitare: 

 

✓ La interior, ferit de intemperii 

✓ Se pot dispune 4 paleți unul peste altul 

✓ Calitatea produsului este garantată doar atunci când este depozitată, montată și 

exploatat în mod corespunzător 

 

Siguranță:  

 

✓ Produsul nu este clasificat ca fiind nociv 

✓ Se utilizează ochelari de protecție, mască și mănuși pentru a preveni tăierea, rănirea 

sau inhalarea prafului 

 
 

 

Technogips Pro își rezervă dreptul de a modifica oricare din specificații fără aviz prealabil. 
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Grosimea plăcii Plăci în paleți 

12.5 mm 40 buc. (96 m²) 


