
MASTERCLIMA
Plăci din silicat de calciu -pentru izolații multiple

Domenii de utilizare: pereţi cu mucegai şi umezeală excesivă pentru blocuri de locuinţe din 
beton armat, izolarea interioară a clădirilor de orice tip, renovarea monumentelor istorice, 
izolaţii  termice interioare şi renovarea pereţilor cu umezeală ridicată.

Plăcile Masterclima® sunt plăci de izolaţii uşoare fabricate din silicat de calciu rigidizat cu 
structură de celuloză. Datorită proprietăţilor absorbante, plăcile Masterclima® acumulează 
umezeala pereţilor ca o “hârtie sugativă”, fără modificarea formei plăcii şi fără picurarea 
umezelii (o placă de grosime 25 mm poate acumula cca. 21 litri de apă), urmând ca apa să fie 
evaporată către volumul de aer din interiorul încăperii.
Plăcile Masterclima® lipite pe suprafeţele interioare ale pereţilor umezi, asigură uscarea struc-
turii pe care sunt aplicate şi menţinerea permanentă a stării uscate. Plăcile uscate de izolaţie 
Masterclima® asigură protecţia durabilă a pereţilor cu izolaţie slabă sau a pereţilor infectaţi 
cu mucegai. Pe lângă proprietăţile speciale ale plăcilor, efectul de uscare este asigurat şi de 
caracterul bazic al componentei chimice.
În cazul clădirilor la care, din considerente de protecţie a monumentelor istorice sau din con-
siderente estetice, nu este permisă aplicarea straturilor exterioare de izolaţie termică, sau la 
clădiri cu pereţi umezi plăcile Masterclima® pot fi aplicate ca izolaţii interioare, îmbunătăţind 
rezistenta termică a pereţilor şi asigurând uscarea pereţilor pe care au fost aplicate.
Este foarte important, ca după aplicarea plăcilor, încăperea să fie prevăzută cu ventilare na-
turală sau forţată, ca aerul umed să fie evacuat în mod permanent, până la uscarea pereţilor.

Avantaje: • înlăturarea mucegaiului de pe suprafaţă interioară a pereţilor
• eliminarea totală a infecţiilor cu mucegai din pereţi 
• reabilitarea pereţilor distruşi de umezeala excesivă 
• îmbunătăţirea climatului din încăperile de locuit 
• reducerea cheltuielilor de încălzire 
• material de construcţie natural şi nedăunător sănătăţii

Izolarea termică şi hidrofugă 
pe suprafaţa interioară a pe-
reţilor, renovarea integrală a 
pereţilor cu umezeală excesi-
vă şi cu mucegai.

MASTERCLIMA
este placa din silicat de 

calciu supereficientă!
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adeziv Klebespach-
tel, mortar uscat, 
predozat, pe bază de 
ciment, pentru lipire 
şi armare

adeziv Klebespachtel, 
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zat, pe bază de ci-
ment, pentru lipire şi 
armare folosit ca glet

placă  
Masterclima

vopsea pe bază de 
silicat sau var



Prelucrare:

Plăcile uscate de izolaţie tip Masterclima® au dimensiunile de 
1000x500 mm, cu grosimi de 20 mm, 25 mm, 30 mm respectiv 
50 mm. Indiferent dacă plăcile sunt aplicate pentru izolaţii in-
terioare sau pentru protecţia împotriva infecţiilor cu mucegai, 
fixarea plăcilor pe pereţi va fi efectuată prin lipire cu mortar 
adeziv.
Nu este nevoie de rigidizare mecanică suplimentară. Suprafaţa 
pereţilor va fi curăţată înainte de lipire.
Lipirea plăcilor poate fi efectuată exclusiv prin intermediul 
adezivului prefabricat din substanţe componente pe bază de 
ciment. Numai utilizarea adezivului anticondens asigură ca-
racteristicile uscate ale structurii create (de exemplu: dezivul 
Klebespachtel).

Adezivul va fi aplicat pe perete cu şpaclul şi pe stratul aplicat de adeziv va fi presată pla-
ca Masterclima®. Suprafeţele de contact lateral ale plăcilor vor fi prevăzute cu un strat 
de adeziv. Suprafaţa interioară a plăcilor aplicate va 
fi gletuită cu acelaşi tip de adeziv. Rosturile de con-
tact dintre plăci vor fi acoperite în caz de nevoie cu 
benzi de armare din fibră de sticlă, cu lăţimea de 5 
cm înainte de aplicarea gletului. Ultima fază de lucru 
este vopsirea suprafeţei interioare prevăzute cu plăci 
Masterclima®. Pot fi utilizate numai vopsele sau fâşii 
de tapet permeabile: var, vopsele pe bază de silicat, 
tapet cu textură de fibră de sticlă. Este interzisă utili-
zarea vopselelor cu dispersie (latex)
sau al tapetului sintetic.

Caracteristicile principale ale plăcilor de izolare uscată Masterclima®

Dimensiuni    Greutate (kg/m ) Greutatea unei plăci (kg)
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 1000 x 500 x 25 mm   7,2- 8,2   3,6-4,1
 1000 x 500 x 50 mm   14,4-16,4   7,2-8,2

Densitate 300 kg/m3 ± 10%
Rezistenţa la difuzia vaporilor (p) 4,5-5,9 în funcţie de grosime
Conţinutul de pori (celule deschise) minim 80%
pH 10,0-11,0
Volum de apă preluat minim 250%
Conductivitate termică cca. 0,053 W/mK
Inflamabilitate clasa A1, nu este inflamabil

Suprafaţă pregătită pentru finisaj Perete renovat


