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Rezumat
The study specifies the requirements for factory made, self-supporting, double metal faced insulating sandwich panels
which are intended for discontinuous laying at roofs, external walls, walls (including partitions) and ceilings. Also
describes the systems of attestation of conformity and affixing the CE marking, according to SR EN 14509:2007.

Panourile sandwich pentru închideri sunt materiale compozite, alcătuite din feţe metalice (oţel,
aluminiu, cupru) şi miez din material izolant ferm lipit de ambele feţe, preponderent din spuma pe baza
de polimeri, capabile să suporte propria sa greutate şi toate sarcinile aplicate (în cazul celor fixate pe
suporturi structurale distanţate), ex. zăpadă, vânt. Gama diversificată de materiale pentru feţe şi miez
permite alegerea soluţiilor optime pentru fiecare destinaţie şi aplicaţie în parte.
La sfârşitul anului 2010 a intrat în vigoare standardul european armonizat SR EN 14509:2007
referitor la “Panouri sandwich autoportante, izolante, cu ambele feţe de tablă metalică. Produse
fabricate industrial. Specificaţii”, standard ce specifică cerinţele pentru panouri sandwich,
autoportante, izolante, cu feţe metalice, destinate următoarelor aplicaţii:
 Acoperişuri şi placarea acoperişului;
 Pereţi exteriori şi placarea pereţilor;
 Pereţi interiori (inclusiv de compartimentare) şi tavane.
Materialele izolante de miez pot fi: poliuretan rigid, polistiren expandat, extrudat, spumă
fenolică, sticlă celulară şi vată minerală.
Acest standard nu se aplică la, panouri sandwich cu o conductivitate termică declarată pentru
miezul izolant mai mare de 0,06 W/mK la 100C, panouri cu materiale izolante de miez diferite
(multistrat), panouri cu una sau ambele feţe perforate şi panouri curbate.
Caracteristicile esenţiale pentru panourile sandwich sunt evidenţiate în Tabelul ZA din Anexa
ZA conform SR EN 14509:2007.

Anexa ZA - Tabel ZA SR EN 14509:2007
Caracteristici esenţiale pentru pereţi de interior/exterior, tavane şi învelitori de acoperiş
Nr. crt.
Caracteristici esenţiale
Standard
1
Rezistenţă mecanică:
SR EN 14509:2007
1.1
Rezistenţă la forfecare pentru materialul de miez
SR EN 14509:2007 Anexa A - A.3
1.2
Rezistenţă la forfecare a panoului complet
SR EN 14509:2007 Anexa A - A.4
1.3
Coeficient de fluaj*
SR EN 14509:2007 Anexa A - A.6
1.4
Rezistenţa la forfecare după încărcare de lungă
SR EN 14509:2007 Anexa A - A.3.6
durată*
1.5
Rezistenţă la compresiune sau efort la
SR EN 14509:2007 Anexa A - A.2
compresiune pentru materialul de miez
SR EN 826:1998
1.6
Rezistenţa la tracţiune transversală pe panou
SR EN 14509:2007 Anexa A - A.1
1.7
Capacitate portantă la încovoiere
SR EN 14509:2007 Anexa A - A.5
1.8
Capacitate portantă la încovoiere peste un
SR EN 14509:2007 Anexa A - A.7
reazem central
* pentru panourile utilizate la acoperiş sau tavan
2
Transfer termic
SR EN 14509:2007 Anexa A - A.10
Standard specific miezului
3.1
Performanţă la foc exterior - acoperişuri
SR EN 13501-5+A1:2010
3.2
Reacţie la foc
SR EN 13501-1+A1:2010
3.3
Rezistenţă la foc
SR EN 13501-2+A1:2010
4
Permeabilitate la apă
SR EN 14509:2007 Anexa A - A.11
SR EN 12865:2002
5
Permeabilitate la aer
SR EN 14509:2007 Anexa A - A.12
SR EN 12114:2004
6
Izolare la zgomot aerian
SR EN ISO 717-1/A1:2007
7
Absorbţia sunetului
SR EN 14509:2007 Anexa A – A.14
8
Variaţie dimensională
SR EN 14509:2007 Anexa D
9
Durabilitate
SR EN 14509:2007 Anexa B
Încercările relevante pentru caracterizarea panourilor sandwich se efectuează pe miez, pe
epruvete decupate din panou şi panou întreg. În continuare sunt descrise câteva din aceste teste care
definesc proprietăţile panourilor, astfel:
1. Încercarea la forfecare a materialului de miez se determină utilizând încercarea la încovoiere în
patru puncte, măsurând sarcina limită suportată de epruveta care a cedat prin forfecare. În Fig. 1 este
prezentat dispozitivul şi epruveta de încercare.

Fig. 1 - Încercarea la forfecare

2. Rezistenţa la compresiune pentru materialul de miez se determină prin aşezarea unei epruvete
între două plăci de încărcare paralele şi rigide ale dispozitivului de încercare (Fig. 2) şi comprimată
până la o deformaţie de 10%.

Fig. 2 - Încercarea la compresiune

3. Determinarea rezistenţei termice se efectuează cu aparatul HESTO Lambda-Control HLC A90 S/N:320 (Fig. 3) conform standardului de produs pentru fiecare tip de miez, înregistrându-se automat
valoarea rezistenţei şi a coeficientului de conductivitate termică.

Fig. 3 - Determinarea conductivităţii termice

4. Rezistenţa la tracţiune transversală pe panou pentru materialul de miez, se efectuează pe
epruvete cu feţele panoului intacte pentru a demonstra o aderenţă adecvată între feţe şi miez.
Dispozitivul de încercare este prezentat în Fig. 4.

Fig. 4 - Încercarea la tracţiune transversală

5. Capacitatea portantă la încovoiere cu reazem central simulează condiţiile în reazemul central al
unei grinzi cu două deschideri. Această încercare este folosită pentru a determina rezistenţa la
încovoiere la un reazem interior al unui panou care este continuu peste două sau mai multe deschideri.
Interacţiunea între momentul de încovoiere şi forţa de reacţie a reazemului se determină pe un panou
cu o singură deschidere supus unei sarcini liniare. Dispozitivul de încercare este prezentat în Fig. 5.

Fig. 5 - Încovoiere cu reazem central

Se înregistrează sarcina de rupere şi se trasează o curbă sarcină-săgeată pentru deplasarea în
punctul de aplicare a sarcinii (Fig. 6).

Fig. 6 - Diagramă sarcina-deformaţie la încărcare

Sistemele de atestare a conformităţii, funcţie de utilizarea preconizată a panourilor sandwich,
sunt prezentate în Tabelul ZA.2 conform SR EN 14509:2007
Tabel ZA.2 SR EN 14509:2007 - Sisteme de atestare a conformităţii
Produs

Utilizare preconizată

Niveluri sau clase
A1*, A2*, B* şi C
A1**, A2**, B**,
C**, D şi E
F
SR EN 13501-2
+A1:2010

Panouri
sandwich
produse în
fabrică

Pereţi şi acoperisuri la exterior,
pereţi şi tavane la interior
suspuse reglementărilor privind
reacţia la foc
Pereţi şi acoperisuri la exterior,
pereţi şi tavane la interior
suspuse reglementărilor privind
rezistenţa la foc
Acoperisuri la exterior supuse
reglementărilor privind performanţa la foc exterior, altele decât
CWFT
Toate utilizările finale supuse
reglementărilor privind emisia
de substante reglementate
Utilizări la interior sau exterior
supuse la:
- performanta la foc exterior
CWFT;
- rezistenta mecanică;
- absorbtia sunetului;
- izolare la zgomot aerian;
- performata termică;
- permeabilitate la aer;
- permeabilitate la apă;
- variatie dimensională.

Sisteme de atestare a
conformităţii
1
3
4
3

SR EN 13501-5
+A1:2010

3

-

3

-

4

* Materiale/produse pentru care o etapă clar identificată a procesului de producţie conduce la o îmbunătăţire a
clasificării de reacţie la foc (ex. un adaos de ignifugaţi sau o limitare a materialului organic);
** Materiale/produse neacoperite de nota (*);
CWFT - Clasification Without Further Testing (Clasificare fără testare prealabilă)

În ceea ce priveşte marcajul de conformitate CE şi etichetarea în Fig. 7 este prezentat un
exemplu de marcare a panourilor sandwich cu feţe metalice.

Fig. 7 - Exemplu de marcaj CE

