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Cel mai inovator sistem pentru crearea de ziduri cu goluri ventilate.



Kappax este un nou sistem pentru realizarea de spaţii ventilate, 
alternativ pentru grohotiş şi zidărie, dar mai convenabil din punct 
de vedere tehnic şi economic pentru contrucţiile civile, industriale, 
publice şi facilităţile sportive.
Sistemul se dovedeşte a fi foarte util totodată pentru distribuirea de 
instalaţii şi reţele tehnologice sub dale.

Utilizarea sistemului Kappax în infrastructuri permite realizarea, 
dintr-un singur jet, a unor fundaţii monolite, adică a unor fundaţii 
mult mai rigide, cu o economisire importantă de beton.
O fundaţie ventilată şi monolită este mult mai stabilă şi mai uşoară, 
scăzând astfel greutatea care apasă pe teren şi masa de participa-
re la acţiunea seismică.

Spaţiile ventilate realizate cu cofrajul Kappax s-au dovedit deo-
sebit de eficiente la:
• prevenirea acumulării de umiditate crescută care, datorită cu-

rentului produs în interiorul sistemului de ventilaţie, va fi împin-
să în exteriorul clădirii.

• evitarea acumulării de gaze Radon ce are loc în încăperile cu 
ventilaţie redusă care sunt în contact cu terenul; Radonul este 
cunoscut a fi o a doua cauză a tumorilor pulmonare, fiind astfel 
nociv pentru sănătate.

• facilitarea unei termoreglări naturale a încăperilor, datorită in-
terspaţiului ventilat care, aflându-se în contact cu terenul, are 
o temperatură mai mare decât cea atmosferică iarna şi mai 
scăzută vara.

De ce KAPPAX

Radonul este un gaz natural radioactiv, 
lipsit de miros, culoare, extrem de volatil.
Se formează prin dezintegrarea radioac-
tivă a Uraniului din natură şi este elibe-
rat de terenuri (îndeosebi de lave, tufuri, 
puzzolane), de roci şi, într-o oarecare 
măsură, de apă, în care se poate des-
compune.
Pentru a pătrunde într-o clădire, de obi-
cei trece prin crăpături şi mici orificii ale 
pivniţelor şi subsolurilor.

Radon
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Utilizarea sistemului KAPPAX împiedică acumularea de gaze 
RADON: gaz radioactiv natural, cancerigen şi dăunător sănătăţii.



• Simplitate în instalare datorită 
greutăţii reduse şi simplităţii de 
îmbinare a elementelor.

• Rapiditate în instalare faţă de sis-
temele tradiţionale, cu reducerea 
evidentă a timpilor de lucru.

• Accesibilitate a structurii în faza 
de instalare

• Posibilitate de amplasare a insta-
laţiilor sub plăci în orice direcţie

• Spaţii de ventilaţie pentru elimi-
narea umidităţii crescute şi a ga-
zelor radon

• Garantând o uniformitate mai 
mare în distribuirea sarcinilor, 
previne concentrările de sarcini 
care pot duce la daune structu-
rale şi la crăpături

Pe scurt



MULTIKAPPAX H5
Ventilaţia maximă în cel mai mic spaţiu 

MULTIKAPPAX H5 are avantajul de a putea fi folosit în cazul în care grosimea disponibilă este minimă. 
Instalarea este facilitată de sistemul de îmbinare şi poate fi efectuată pe suprafeţe care au fost pregătite chiar 
şi parţial.

Acest produs este cel mai apreciat pentru utilizarea ca alternativă la pardoselile flotante, pentru distribuirea 
de reţele tehnologice (electrice, hidraulice, informatice etc.) şi pentru fabricarea de acoperişuri ventilate.

Forma şi structura sa sunt fundamentale, putând nu doar să susţină greutatea şapei şi a ţiglei, ci şi să ofere 
o izolare termică şi acustică adecvate.

De ce MULTIKAPPAX

Aplicaţii
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RENOVĂRI
În aceste situaţii, se recomandă insistent folosirea sistemului MULTIKAPPAX 
H5 din cauza structurii de tip fagure şi a înălţimii reduse.

IZOLAŢIE
MULTIKAPPAX H5 este recomandat pentru izolarea pardosealilor acoperite cu 
lemn sau mochetă, care se ştie că sunt sensibile la probleme de umiditate, igra-
sie şi mucegai.

GREUTATE REDUSĂ MULTIKAPPAX H5 permite o reducere a greutăţii podelei.



MULTIKAPPAX H5 a fost proiectat şi pentru ventilaţia de sub ţiglă, îmbunătăţind confortul de trai şi pre-
lungind durata acoperişului.
Utilizarea sistemului MULTIKAPPAX H5 pentru realizarea acoperişurilor ventilate:
• Reduce transmiterea căldurii şi şocul termic dintre spaţiul interior şi cel exterior, păstrând mansarda mai 

răcoroasă în timpul verii şi mai caldă iarna.
• Elimină umiditatea dintre ţiglă şi membrana de impermeabilizare.
• Evită formarea de condens care poate compromite durata de viaţă a olanelor şi poate pătrunde până la 

tavan.
• Atenuează zgomotele din mediul exterior şi pe cele produse de condiţiile meteorologice.
• Face ca acoperişul să fie mai uşor, caracteristică pozitivă în cazul acoperişurilor de lemn.

O caracteristică a sistemului este uşurinţa instalării prin îmbinare: odată ce elementele au fost suprapuse, se 
obţine o platformă stabilă şi pietonală pe care se poate arunca beton.

• Realizarea betonului slab (în caz de renovare, 
baza de instalare a sistemului MULTIKAPPAX H5 
poate fi planşeul sau şapa existentă).

• Instalarea MULTIKAPPAX H5.
• Instalarea elementelor.
• Instalarea plasei electrosudate.
• Turnarea plăcii de beton
• Realizarea unui eventual strat de izolare   

termo-acustică.
• Turnarea şapei de beton.
• Instalarea podelei.

Acoperişuri ventilate

Instalarea
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Pentru a avea o ventilaţie eficientă 
a fundaţiei, interspaţiul trebuie să se 
conecteze la mediul exterior; pentru 
aceasta, este nevoie să se instaleze 
ţevi din PVC cu diametru de 80/120 
mm pe fundaţiile perimetrale tot la 
aproximativ 2.00-3.00 m.

În cazul în care mai multe secţiuni 
separate ale spaţiilor de ventilaţie 
sunt delimitate, de exemplu, de bor-
duri, aceste secţiuni vor trebui co-
nectate între ele pentru a asigura o 
circulaţie completă a aerului.

Ventilaţia

Uşurinţa instalării elementelor permite 
reducerea timpilor de lucru cu aproape 80%.

PLACĂ DE BETON

IADMISIE DE AER

GAZ RADON ŞI UMIDITATE  GAZ RADON ŞI UMIDITATE  

AER UMED ŞI GAZ 
RADON LA EVACUARE

TEREN 

ŢEVI DIN PVC

METODĂ DE INSTALARE:
• PREGĂTIREA TERENULUI
• URNAREA STRATULUI DE BETON SLAB
• PREGĂTIREA COFRAJULUI PERIMETRAL 
• INSTALAREA ŢEVILOR DE ADMISIE ŞI DE EVACUARE
• POZIŢIONAREA CONDUCTELOR DE DISTRIBUŢIE
• POZIŢIONAREA MODULELOR KAPPAX DE LA STÂNGA 
 LA DREAPTA ŞI DE SUS ÎN JOS
• INSTALAREA EVENTUALULUI COFRAJ ELLEX
• INSTALAREA PLASEI ELECTROSUDATE
• TURNAREA PLĂCII DE BETON ŞI A GRINZILOR 
 PERIMETRALE
• INSTALAREA MEMBRANEI
• INSTALAREA IZOLAŢIEI TERMICE
• TURNAREA ŞAPEI
• INSTALAREA PODELEI

N.B.
• SE RECOMANDĂ INSTALAREA CONDUCTELOR DE 
 ADMISIE ŞI EVACUARE LA ÎNĂLŢIMI DIFERITE PENTRU 
 A CREŞTE FLUXUL DE AER PRIN EFECTUL DE „HORN”.
• AMPLASAŢI CONDUCTELE PE CÂT POSIBIL ÎN DIRECŢIA 
 NORD-SUD SAU, ÎN ORICE CAZ, ÎN DIRECŢIILE 
 OPUSE CELE MAI VENTILATE.
• INSTALAŢI CONDUCTE DE ADMISIE ŞI EVACUARE DIN 
 PVC CU DIAMETRU MINIM DE 110 mm LA DISTANŢĂ DE 2-3 m.
• ÎN CAZUL CONDUCTELOR CU DIAMETRU MAI MARE, 
 SE POATE MĂRI DISTANŢA DINTRE ACESTEA.

 

KAPPAX
PLASĂ ELECTROSUDATĂ

BETON SLABMEMBRANAPODEA

ŞAPA

COFRAJ ELLEX COFRAJ ELLEX

PANOU IZOLANT



O caracteristică a sistemului Kappax este uşurinţa instalării prin 
îmbinare: odată ce elementele au fost suprapuse, se obţine o plat-
formă stabilă şi pietonală pe care se poate instala armatura supli-
mentară şi tuna beton.

Forma şi structura sa sunt fundamentale, acestea putând să sus-
ţină greutatea şapei sau a podelei chiar şi în cazul grosimilor mari 
(15-20 cm), dar şi să permită instalarea ţevilor cu diametru mic şi 
a instalaţiior în general.
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Instalarea

PLACĂ DE BETON

IADMISIE DE AER

GAZ RADON ŞI UMIDITATE  GAZ RADON ŞI UMIDITATE  

AER UMED ŞI GAZ 
RADON LA EVACUARE

TEREN 

ŢEVI DIN PVC

METODĂ DE INSTALARE:
• PREGĂTIREA TERENULUI
• URNAREA STRATULUI DE BETON SLAB
• PREGĂTIREA COFRAJULUI PERIMETRAL 
• INSTALAREA ŢEVILOR DE ADMISIE ŞI DE EVACUARE
• POZIŢIONAREA CONDUCTELOR DE DISTRIBUŢIE
• POZIŢIONAREA MODULELOR KAPPAX DE LA STÂNGA 
 LA DREAPTA ŞI DE SUS ÎN JOS
• INSTALAREA EVENTUALULUI COFRAJ ELLEX
• INSTALAREA PLASEI ELECTROSUDATE
• TURNAREA PLĂCII DE BETON ŞI A GRINZILOR 
 PERIMETRALE
• INSTALAREA MEMBRANEI
• INSTALAREA IZOLAŢIEI TERMICE
• TURNAREA ŞAPEI
• INSTALAREA PODELEI

N.B.
• SE RECOMANDĂ INSTALAREA CONDUCTELOR DE 
 ADMISIE ŞI EVACUARE LA ÎNĂLŢIMI DIFERITE PENTRU 
 A CREŞTE FLUXUL DE AER PRIN EFECTUL DE „HORN”.
• AMPLASAŢI CONDUCTELE PE CÂT POSIBIL ÎN DIRECŢIA 
 NORD-SUD SAU, ÎN ORICE CAZ, ÎN DIRECŢIILE 
 OPUSE CELE MAI VENTILATE.
• INSTALAŢI CONDUCTE DE ADMISIE ŞI EVACUARE DIN 
 PVC CU DIAMETRU MINIM DE 110 mm LA DISTANŢĂ DE 2-3 m.
• ÎN CAZUL CONDUCTELOR CU DIAMETRU MAI MARE, 
 SE POATE MĂRI DISTANŢA DINTRE ACESTEA.

 

KAPPAX
PLASĂ ELECTROSUDATĂ

BETON SLABMEMBRANAPODEA

ŞAPA

COFRAJ ELLEX COFRAJ ELLEX

PANOU IZOLANT



• Pregătirea terenului

• Realizarea unui plan de instalare cu beton slab de 
grosime corespunzătoare, în funcţie de capacitatea 
portantă a terenului, lăsând la vedere armatura grin-
zilor

• Pregătirea cofrajului perimetral pentru turnarea de 
beton

• Amplsasarea conductelor şi a orificiilor perimetrale 
de aerisire pentru ventilaţie.

• Poziţionarea unor conducte ulterioare pentru insta-
laţii electrice, sanitare, de IT etc.

• Poziţionarea cofrajelor Kappax conform ordinii in-
dicate de săgeţile imprimate pe partea superioară 
a acestora. (efectuaţi cu instalarea de la STÂNGA 
spre DREAPTA şi de SUS în JOS, fără a obţine de-
şeuri sau tăieturi pe cofrajele Kappax)

• Poziţionaţi plasa direct deasupra elementului 
Kappax sau legaţi-o de armătura grinzilor de fun-
daţie 

• Turnaţi tot betonul o dată pe grinzi şi pe placa de 
beton
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Organizaţia Mondială a Sănătăţii a clasificat Radonul în Grupa 1, în care sunt in-
cluse cele 75 de substanţe cunoscute în momentul de faţă a fi cancerigene pentru 
om.



Imediat după poziţionarea plasei elec-
trosudate se garantează accesul pieto-
nal total pe cofraje; în lipsa plasei, ac-
cesul pietonal poate fi asigurat doar pe 
planurile din apropierea pilonilor.

• Asiguraţi-vă că aţi poziţionat corect co-
frajele Kappax şi plasa electrosudată 
înainte de a turna betonul.

Pentru o realizare corectă a plăcii de 
beton, se recomandă ca mai întâi să 
umpleţi zonele pilonilor şi apoi să tur-
naţi betonul pe părţile rămase, fiind 
atenţi să ţineţi pompa la o distanţă mai 
mare de 20 cm de înălţimea cofrajului 
pentru a evita o sarcină excesivă asu-
pra cupolei.

În anotimpurile cu temperaturi ridicate 
( >30°C ) se recomandă să turnaţi jetul 
de beton în momentele cele mai răco-
roase ale zilei sau să umeziţi corespun-
zător cofrajele înainte de turnare.
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Date tehnice MULTIKAPPAX H5 - H50 şi DOPPIOKAPPAX

Tabel de predimensionare
Grafic al presiunii maxime pe teren 
Sarcina distribuită în funcţie de tipul de beton slab

GROSIME PLACA DE BETON în mm (Rck≥30 N/mm²)

40 50 60 70 80 90 100 120 150 180 200

P
LA

S
Ă

 E
X

. (
oţ

el
 B

45
0C

)

5-150X150 28 36 43 52 60 67 76 91 115 139 155

6-200X200 38 47 55 64 73 81 99 124 150 168

6-150X100 50 62 73 85 97 108 131 166 201 224

5-100X100 40 53 65 77 89 101 113 137 173 209 234

8-200X200 73 88 98 111 124 150 189 227 242

6-100X100 56 73 90 101 112 125 151 190 229 242

8-150X150 73 90 106 115 124 150 189 227 242

10-200X200 73 90 110 121 131 149 188 226 242

8-100X100 73 90 110 131 142 161 189 227 242

12-200X200 110 131 146 165 193 225 242

SARCINĂ MAXIMĂ în n kN/m² (combinaţie de sarcină caracteristică)
rezistenţa la încovoiere 1 kN/m² =100 kg/m²
 forţa de forfecare
 rezistenţa la compresiune a pilonului
 rezistenţa la perforare

o|

o|

o|

o|

o|

o|

o|

o|

o|

o|

Tabelul indică valoarea sarcinii maxime care poate fi aplicată, obţinută prin suma sarcinilor accidentale și 
permanente, în funcţie de grosimea plăcii superioare din beton şi a tipului de plasă electrosudată.
Totodată, este evidenţiat prin culori evidente mecanismul rezistenţei plăcii de beton. 
Pentru condiţii speciale de sarcină (de exemplu, sarcini concentrate) este nevoie de un studiu aprofundat.
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În acest grafic sunt indi-
cate curbele care descriu 
traiectoria presiunii ma-
xime pe teren, în funcţie 
de sarcina distribuită pe 
placa de beton.

Valoarea presiunii ma-
xime pe teren se obţine 
în funcţie de valoarea 
sarcinii, de grosime şi de 
tipul de beton slab (armat 
sau nu).
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PRESIUNEA MAXIMĂ PE TEREN N/mm2

beton slab de 5 cm

beton slab de 10 cm

beton slab de 15 cm

beton slab de 20 cm

beton slab armat de 5 cm 

beton slab armat de 10 cm 

beton slab armat de 15 cm

beton slab armat > de 15 cm
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Date tehnice MULTIKAPPAX H5 - H50 şi DOPPIOKAPPAX

Tabel de caracteristici geometrice

MULTIKAPPAX H5 KAPPAX H9 - H50

Cofraj H (cm) Lx (cm) Ly (cm) a (cm) b (cm) consum beton după 
nivelare (mc/mq)

KAPPAX H5 5 50 50 3.2 7.6 0.008

KAPPAX H9 9 50 50 4.7 28.2 0.022

KAPPAX H13 13 50 50 8.7 30.3 0.025

KAPPAX H15 15 50 50 8.8 30.7 0.034

KAPPAX H20 20 50 50 13.8 31.9 0.038

KAPPAX H25 25 50 50 18.8 33.1 0.041

KAPPAX H27 27 50 50 20.8 33.6 0.042

KAPPAX H30 30 50 50 23.8 34.3 0.044

KAPPAX H35 35 50 50 28.8 35.5 0.046

KAPPAX H40 40 50 50 33.8 36.7 0.048

KAPPAX H45 45 50 50 38.8 37.9 0.049

KAPPAX H50 50 50 50 43.8 39.1 0.050

DOPPIOKAPPAX H15 15 100 50 8.8 30.7 0.030

DOPPIOKAPPAX H27 27 100 50 20.8 33.6 0.050

DOPPIOKAPPAX H40 40 100 50 33.8 36.7 0.065
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Date tehnice KAPPAX H55 - H70

Tabel de predimensionare

GROSIME PLACA DE BETON în mm (Rck≥30 N/mm²)

40 50 60 70 80 90 100 120 150 180 200

P
LA

S
Ă

 E
X

. (
oţ

el
 B

45
0C

)

5 -150X150 13 17 21 24 28 32 37 44 55 67 74

6-200X200 18 22 26 31 35 39 47 60 72 81

6-150X100 24 30 35 41 47 53 63 81 97 108

5-100X100 19 26 31 37 43 49 55 67 84 102 114

8-200X200 37 46 54 61 69 84 107 129 145

6-100X100 28 37 46 56 67 79 95 121 147 164

8-150X150 37 46 56 67 79 103 132 159 177

10-200X200 37 46 56 67 79 103 131 158 176

8-100X100 37 46 56 67 79 103 132 159 177

12-200X200 56 67 79 103 135 157 175

SARCINĂ MAXIMĂ în n kN/m² (ccombinaţie de sarcină caracteristică)
 rezistenţa la încovoiere 1 kN/m² =100 kg/m²
 forţa de forfecare
 rezistenţa la perforare

o|

o|

o|

o|

o|

o|

o|

o|

o|

o|

Tabelul indică valoarea sarcinii maxime care poate fi aplicată, obţinută prin suma sarcinilor accidentale și 
permanente, în funcţie de grosimea plăcii superioare din beton şi a tipului de plasă electrosudată.

Totodată, este evidenţiat prin culori evidente mecanismul rezistenţei plăcii de beton. 
Pentru condiţii speciale de sarcină (de exemplu, sarcini concentrate) este nevoie de un studiu aprofundat.
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În acest grafic sunt 
indicate curbele care 
descriu traiectoria 
presiunii maxime pe 
teren, în funcţie de 
sarcina distribuită pe 
placa de beton.

Valoarea presiunii 
maxime pe teren se 
obţine în funcţie de 
valoarea sarcinii, de 
grosime şi de tipul 
de beton slab (armat 
sau nu).
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PRESIUNEA MAXIMĂ PE TEREN N/mm2

beton slab de 5 cm

beton slab de 10 cm
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beton slab de 20 cm

beton slab armat de 5 cm 

beton slab armat de 10 cm 

beton slab armat de 15 cm

beton slab armat > de 15 cm
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Cofraj H (cm) Lx (cm) Ly (cm) a (cm) b (cm) consum beton după 
nivelare (mc/mq)

KAPPPAX H55 55 71 71 46.3 51.9 0.069

KAPPPAX H60 60 71 71 51.3 53.2 0.071

KAPPPAX H65 65 71 71 56.3 54.4 0.072

KAPPPAX H70 70 71 71 61.3 55.5 0.073
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Date tehnice KAPPAX H55 - H70

PRESIUNE MAXIMĂ PE TEREN
Sarcina distribuită în funcţie de tipul de beton slab

Tabel de caracteristici geometrice
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kN/m² (1 kN/m² =100 kg/m²)

Cat. Descriere 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 36 40

A medii pentru uz 
rezidenţial

B birouri

C medii supuse la 
aglomerare

D medii pentru 
uz comercial

E medii pentru 
uz industrial

F garaje şi locuri 
de parcare q < 35 kN q > 35 kN

Date tehnice KAPPAX

Tabel intervale de sarcină pentru combinarea în starea limi-
tă ultimă

Tabelul indică intervale de sarcină obţinute prin combinaţia sarcinii rare pentru anumite categorii de utilizare 
a mediilor (tab. 3.1.2, D.M.14.01.08).
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Date tehnice KAPPAX

Accesorii suplimentare

Se recomandă utilizarea inelului de cuplare în faza de instalare a modelelor 
mai mari: H65 - H70.

Introducerea modulului lateral de turnare Ellex în zonele perimetrale ale inter-
spaţiului şi în ieşinduri are dubla funcţie de:
• cofraj cu armatură pentru grinda perimetrală;
• capac de cofraj pentru a opri trecerea betonului în compartimentul de ven-

tilaţie în timpul fazei de turnare.

Triplex este un prelungitor reglabil din polipropilenă regenerată. Triplex permi-
te închiderea Kappax cu funcţia de:
• oprire a betonului turnat, cu închidere completă a modulului;
• prelungire până la lungimea maximă de 35 cm.

Disponibil pentru Kappax H55 ≥ H70

Avantajele Triplex sunt similare cu cele ale sistemului Kappax şi constau în ra-
piditatea instalării, posibilitatea de a umbla pe accestea imediat ce se usucă, 
reducerea tăierii cofrajelor şi crearea unei structuri monolite.

Inel de cuplare

Modul lateral de turnare a cofrajului ELLEX

TRIPPLEX

Mod. Modul lateral de turnare Mod.KAPPAX

ELLEX H 15/20 M5/H9/H13/H15/H20

ELLEX H 27/30 H25/H27/H30

ELLEX H 35/40 H35/H40

ELLEX H 45/50 H45/H50

ELLEX H 55 H55

ELLEX H 60 H60

ELLEX H 65 H65

ELLEX H 70 H70
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Date tehnice KAPPAX

Tabel ambalaje 

Articol A x B (cm) buc/mp mp/palet înălţime

MULPTIKAPPAX H5 50 x 50 4 120 5

KAPPAX H9 50 x 50 4 90 9

KAPPAX H13 50 x 50 4 85 13

KAPPAX H15 50 x 50 4 90 15

KAPPAX H20 50 x 50 4 85 20

KAPPAX H25 50 x 50 4 80 25

KAPPAX H27 50 x 50 4 80 27

KAPPAX H30 50 x 50 4 75 30

KAPPAX H35 50 x 50 4 80 35

KAPPAX H40 50 x 50 4 75 40

KAPPAX H45 50 x 50 4 65 45

KAPPAX H50 50 x 50 4 60 50

KAPPAX H55 71 x 71 2 100/50 55

KAPPAX H60 71 x 71 2 100/50 60

KAPPAX H65 71 x 71 2 100/50 65

KAPPAX H70 71 x 71 2 100/50 70

DOPPIOKAPPAX H15 100 x 50 2 80 15

DOPPIOKAPPAX H27 100 x 50 2 65 27

DOPPIOKAPPAX H40 100 x 50 2 45 40

    

Kappax

Kappax dublu
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Glosar tehnic 

• Acoperişul ventilat: acoperişul realizat astfel încât să obţină o mişcare de urcare a aerului de sub stratul 
final; în timpul verii, aerul rece care pătrunde de la linia streşinii se încălzeşte în interspaţiu printr-un efect 
de radiaţie, devine mai uşor şi iese din bordură, ducând cu sine căldura acumulată de materialul de aco-
perire; în timpul iernii, circulaţia aerului va determina ca materialul izolant să rămână uscat, evitând astfel 
crearea de condens şi garantând durata în timp e elementelor care formează acoperişul.  Ventilaţia, în 
caz de ninsoare, permite topirea uniformă a zăpezii acumulate pe acoperiş, evitând astfel formarea de 
bariere de gheaţă.

• Betonul slab: beton realizat cu cantităţi de ciment reduse (sub 150 Kg/m3) şi o curbă granulometrică a 
agregatului cu dimensiune destul de mare. Scopul betonului slab în utilizarea ca pat de fundaţie este 
acela de a crea un plan orizontal şi curat pentru poziţionarea fundaţiilor şi pentru a distribui sarcina pe o 
zonă mai extinsă, diminuând tensiunile asupra terenului.  O altă funcţie importantă a betonului slab este 
aceea de a păstra fundaţia la distanţă de pământul gol, evitând astfel contactul cu umiditatea şi riscurile 
aferente de coroziune a armaturii.

• Bordura: element de construcţie amplasat în faţa fiecărui etaj, construit de-a lungul perimetrului podelelor 
pentru a face legătura între podea şi zidăria de deasupra şi de dedesubt, Bordura are funcţia de a dis-
tribui sarcinile zidăriilor de deasupra, dar şi se a îmbina zidăriile între ele, astfel încât acestea să nu se 
deschidă sub efectul unor solicitări determinate. De obicei bordura este fabricată din ciment armat, fiind 
apoi prevăzută cu tije de oţel longitudinale şi cu brăţări.

• Cofrajul: sistem de carcase în care se toarnă betonul în stare fluidă şi unde acesta rămâne până la sfârşi-
tul prizei; o dată ce a început faza de întărire, turnarea a obţinut o rezistenţă mecanică care să garanteze 
absorbţia solicitărilor pentru care a fost proiectată structura; pot fi de lemn, polistiren, plastic şi metal.

• Combinaţia caracteristică a sarcinii:  combinaţia acţiunii agenţilor pe o structură (permanentă şi acciden-
tală) cu coeficienţi de amplificare egali cu 1, utilizată pentru verificarea elementelor structurale; se mai 
numeşte şi combinaţie rară (fr = Gk+Qk).

• Combinaţia finală de sarcină: combinaţia acţiunilor agenţilor pe o structură (permanentă şi accidentală) cu 
coeficienţi de amplificare care ţin cont de variabilitate în determinarea entităţii caracteristice a sarcinilor, 
utilizată pentru verificarea elementelor structurale în starea limită ultimă. În general, pentru sarcinile per-
manente se foloseşte un coeficient de amplificare 1.3, iar pentru cele accidentale 1.5 (fu = 1.3Gk+1.5Qk).

• Compresiunea: efortul sau solicitarea elementară a cărui subiect poate fi un corp caracterizat de o forţă 
normală pe secţiunea transversală a elementului.

• Consumul de beton după nivelare: volum de beton pe metru pătrat de podea folosit pentru umplerea co-
frajului până la marginea superioară a acestuia.
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Glosar tehnic

• Încovoierea: efort sau solicitare elementară a cărui subiect poate fi un corp care, datorită limitelor sale, 
reacţionează, opunându-se, la un sistem de forţe care-i sunt aplicate, care ar tinde să-l rotească în jurul 
unui punct propriu; se generează, astfel, tensini de tracţiune şi compresiune pe element.

• Olanul: tip de ţiglă realizat de obicei din cărămidă.

• Pardoseala flotantă: pardoseală ridicată care nu este fixată pe structura de susţinere şi care este instalată 
la o anumită înălţime deasupra extradosului podelei, astfel încât, sub podea, să se obţină o un gol de aer 
(compartiment tehnic) pentru depozitarea serviciilor şi instalaţiilor.

• Perforarea: mecanism tipic de ruptură a plăcilor cauzat de o sarcină concentrată (ca forţă exterioară a 
sistemului sau ca reaţie a punctelor de sprijin), care cauzează o ruptură pe forfecarea care atinge placa 
pe un perimetru înconjurător al amprentei de sarcină.

• Presiunea pe sol: sarcină, în termeni de forţă pe unitatea de aer (presiune), comunicată de structură la 
sol.

• Radonul: gaz radioactiv cancerigen a cărui sursă principală este solul, din care iese şi se evaporă în me-
diu, acumulându-se în încăperi închise, unde devine periculos.

• Sarcina accidentală (Qk): acţiuni care acţionează asupra unui element şi care pot varia în timp. Tabelul 
3.1.2 din D.M.14.01.08 indică valoarea de care trebuie să se ţină seama, care conţine şi efectele dinami-
ce, în funcţie de categoria de utilizare a mediilor.

• Sarcina permanentă (Qk): acţiuni care acţionează asupra unui element şi care nu se modifică în timp. 
Se consideră a fi sarcini permanente sarcinile care nu pot fi îndepărtate pe parcursul duratei de viaţă a 
clădirii, precum şape, podele, izolaţii, instalaţii, utilaje şi greutatatea proprie a elementelor structurale.

• Spaţiu de ventilaţie:  camera de aer în contact cu terenul care se foloseşte în construcţii pentru îmbună-
tăţirea condiţiilor mediului de trai (gol sanitar).

• Şapa sau placa de beton: placă de beton, armat corespunzător, turnată deasupra extradosului elemen-
tului de reducere a greutăţii, care are funcţie structurală.

• Şapa: element orizontal de construcţie care este adoptat pentru nivelarea suprafeţei pe care trebuie să se 
aşeze pardoseala. Grosimea este variabilă în funcţie de tipul de mediu; totodată, poate include tubulaturi 
şi cabluri de serviciu.

• Tăierea: efort sau solicitare elementară a cărui subiect poate fi un corp, generând astfel tensiuni tangen-
ţiale asupra elementului care tind să facă secţiunile să de deplaseze.
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Via Boschi 10
35014 Fontaniva (Pd)

Tel 0039 049 9430691
Fax 0039 049 9430697

Info@3pplast.it
www.3pplast.it

Înfiinţată în 1994 şi certificată EN ISO 9002 în 2001, 3P Plast este o com-
panie specializată în producerea de elemente imprimate destinate îndeo-
sebi producerii elementelor de scaune de birou şi din industria de construc-
ţii, de containere pentru colectarea selectivă a grilelor pentru realizarea de 
peluze sau grădini carosabile.

Datorită extinderii sale în două fabrici pe o zonă totală de 30.000 m2, din 
care 12.000 m2 acoperiţi şi utilizării a douăsprezece maşini de turnare prin 
injecţie de tonaj mare, cu o capacitate cuprinsă între 250 şi 1.800 de tone 
de forţă închidere cu capacitate de injectare de până la 20.000g şi a unei 
linii de regenerare, 3P Plast are o capacitate de producţie de peste 9.000 
de tone de material plastic transformat, cu peste opt milioane de articole 
produse pe an şi furnizează un serviciu rapid de depozitare în magazie. 
Sistemul logistic al companiei deţine 4 mijloace proprii pentru distribuirea 
propriilor produse.

3P Plast imprimă îndeosebi Polietilenă (PE), Polipropilenă (PP), Nylon 
(PA) şi ABS.

Flexibilitatea şi experienţa societăţii 3P Plast în domeniul imprimării îi per-
mite să răspundă în mod concret exigenţelor clientului, să imprime pentru 
terţi şi să dezvolte proiecte în parteneriat
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