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FISA TEHNICA NR. 11 
 

POLISTIREN EXPANDAT EPS 
  
 

Descriere produs 
Este un produs termoizolant, realizat prin expandarea in conditii controlate de presiune si 
temperatura a granulelor de polistiren expandabil fabricate din materie prima continand agent de 
ignifugare conf. DIN 4102/B1. 

 
Domenii de utilizare 
Polistiren expandat  EPS 50, EPS 70 si EPS 100 pentru termoizolarea unor suprafete cu incarcare 
mecanica usoara si medie pentru pereti de interior si exterior. 
 
Caracteristici tehnice 
 
STANDARD DE CALITATE : SR EN 13163+A1/2015 
 
 

Grosime 
placa mm 

Dimensiune 
mm 

Numar 
placi/pachet 

Aria 
desfasurata 

mp 

Volum pachet 
mc 

20 1000x500 24 12 0.24 

30 1000x500 16 8 0.24 

40 1000x500 12 6 0.24 

50 1000x500 10 5 0.25 

60 1000x500 8 4 0.24 

70 1000x500 7 3.5 0.245 

80 1000x500 6 3 0.24 

100 1000x500 5 2.5 0.25 

120 1000x500 4 2 0.24 

150 1000x500 3 1.5 0.225 

  
 
 
 
 
 



 

 
  

 
 
 

Conditii de calitate Determinare 
cf standard 

UM  

EPS 50 EPS 70 EPS 80 EPS 100 

Rezistenta la compresiune 
la o deformare de 10% 

SR EN 826 kPa min 50 min 70 min 80 min 100 

Rezistenta la incovoiere SR EN 12089 kPa min 100 min 150 min 150 min 150 

Rezistenta la tractiune SR EN 1607 kPa min 50 min.100 min 150 min 150 

Stabilitate dimens.in conditii 
de lab. 

SR EN 1603 % +/-0.2 +/-0.2 +/-0.2 +/-0.2 

Stabilitate dimens.in conditii 
specifice de temperatura si 
umiditate. 

SR EN 1604 % 0 0 0 0 

Conductivitate termica SR EN 12939 W/mk 0.038 0.035 0.034 0.033 

Rezistenta termica declarata  
la grosime de 100 mm 

SR EN 12667 m2K/W 2.6 2.8 2.9 3.0 

Ab la lungime1000mm 
Ab la latime 500 mm 

SR EN 822 mm +/-2 +/-2 +/-2 +/-2 

Ab la grosime SR EN 823 mm +/-2 +/-2 +/-2 +/-2 

Ab perpendicularitate /1ml SR EN 824 mm +/-5 +/-5 +/-5 +/-5 

Ab la planeitate  SR EN 825 mm +/-5 +/-5 +/-5 +/-5 

Densitate aparenta SR EN 1602 kg/mc 9-11 12-14 15-17 18-20 

Reactia la foc  SR EN 13501-1 
SR EN 11925-2 

Euro 
clase 

C C NPD C 

 
 
Livrare 
Placile termoizolante se livreaza in pachete de 0.24 sau 0.25 m3, in functie de grosime, infoliate in 
folie de polietilena. 
 
Depozitare 
In spatii acoperite, uscate, aerisite, ferite de umezeala, de surse de caldura si de actiunea directa si a 
razelor solare. Se va evita depozitarea pe cant. 

Conditii de utilizare 

Placile de polistiren nu pot fi puse in opera :  
    - pe timp de ploaie sau ceata  

 - cand temperarura nu se incadreaza intre 5-300C 
Stratul suport trebuie sa fie uscat, fara pete de grasime, desprafuit, cu o rezistenta mecanica 
corespunzatoare, sa nu aiba denivelari mai mari de 10 mm. 
 Aplicarea adezivului preparat pe placile de polistiren: 
- pe suport plan se intinde adezivul pe placa de polistiren in camp continuu cu un spaclu cu dinti 

de otel inoxidabil 
- pe suport neuniform se aplica adezivul in benzi perimetrale placii si in puncte in cimpul placii. 



 

 
  

Trebuie avut in vedere ca adezivul sa nu umple rosturile dintre placile de polistiren alaturate pentru a 
preveni aparitia puntilor termice. 
 
Termen de valabilitate 
12 luni de la data fabricatiei in conditiile de depozitare impuse. 
 
 Informaţii generale:  

   După contactul cu pielea: După utilizare, se spală cu apă și săpun. În cazul în care, pielea 
ajunge în contact cu materialul topit se va trata zona afectata imediat cu apă rece și se va 
solicita asistență medicală. Nu încercați să îndepărtați materialul topit sau solid de restul 
pielii. 

   După contactul cu ochii: În cazul în care particulele de praf intră în ochi, spălați cu apă. Dacă 
apar simptome de iritare persista se va cere sfatul medicului  

   După inhalare: Particule de praf de la tăiere sunt puțin probabil să fie de dimensiuni 
inhalabile Dacă apar problemele se scoate persoana la aer curat și i se va da să bea apă.  

   După înghiţire: Daca s-a ingerat accidental, se va bea multa apa.  
   Polistirenul se topește la temperaturi ridicate și picături de topitură pot provoca arsuri grave 

ale pielii 
   Deseurile se elimina in conformitate cu reglementarile in vigoare in tara de utilizare sau 

eliminare 
   Respectati informatiile din fisa tehnica de securitate 
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