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CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCŢII 
 

Grupa specializată nr. 3 “Protecţii la foc, termotehnică, acustică, protecţii hidrofuge şi învelitori”din 

cadrul INCD URBAN-INCERC Sucursala Cluj-Napoca analizând documentaţia pentru solicitarea de 

agrement tehnic, prezentată de S.C. MCA UNIVERSAL KRON S.R.L. şi înregistrată cu nr. 9223 din data 

de 19.12.2018, referitoare la produsul: „COFRAJE DIN POLISTIREN TIP "BAUCELL"” realizat de 

RHINOCELL Kft. Ungaria, elaborează prezentul Agrement Tehnic nr. 001SC-03/358-2019, în 

conformitate cu documentele tehnice româneşti aferente domeniului de referinţă, toate valabile la 

această dată. 

1. Definirea succintă 

 

1.1. Descrierea succintă 
Produsele, fabricate de RHINOCELL Kft. din 

Ungaria, sunt cofraje pierdute din polistiren 

expandat care au rolul de cofraj pentru betonul 

proaspăt şi rol de termoizolaţie a pereţilor 

planşeelor şi acoperişurilor la care se utilizează. 

Elementele curente de cofraj pentru pereţi sunt 

realizate din două panouri de polistiren 

expandat, aflate la o distanţă nominală de 150 

mm între ele. Distanţierii sunt realizaţi din 

polipropilenă dură tip PP respeciv din polistiren 

expandat (Baucell START). 

Panourile elementelor de cofraj sunt realizate 

din polistiren expandat tip BASF Neopor 2400 de 

culoare gri, cu densitatea de 19 - 25 kg/m3 şi 

conductivitatea termică (λ10) de 0,030 - 0,036 

W/mK. Înălţimea panourilor este de 250 mm iar 

grosimea de 50 mm la faţa interioară şi 50-200 

mm la faţa exterioară.  

În funcţie de tipul distanţierului şi de grosimea 

panoului exterior, elementele de cofraj Baucell 

pentru pereţi sunt de următoarele 4 tipuri: 

Baucell START – este realizat cu distanţieri din 

polistiren expandat şi cu panouri de grosime de 

50 mm la ambele feţe. 

Baucell BASIC – este realizat cu distanţieri din 

polipropilenă dură şi cu panouri de grosime de 

50 mm la ambele feţe. 

Baucell STANDARD – este realizat cu 

distanţieri din polipropilenă dură şi cu panou de 

grosime de 50 mm la faţa interioară şi de 100 mm 

la cea exterioară. 

Baucell PREMIUM – este realizat cu distanţieri 

din polipropilenă dură şi cu panou de grosime de 

50 mm la faţa interioară şi de 200 mm la cea 

exterioară. 

Produsele sunt de mai multe tipuri, astfel încât 

să se poată realiza pereţi plani, intersecţii, 

colţuri, capete libere, precum buiandrugi şi 

centuri în zona de rezemare a planşeelor. 

Elementele componente ale cofrajelor Baucell 

pentru pereţi sunt: 

- element curent de perete; 

- element pentru buiandrug; 

- element pentru centură; 

- elemente accesorii (capăt de perete, de 

închidere a cofrajului, de racordare 

multiunghiulară, de înălţare a cofrajului). 

Pentru îmbinare pe orizontală capetele 

produselor se termină cu lambă respectiv uluc, 

iar pentru cea verticală cu amprente bazate pe 

acelaşi principiu. 

Tipurile de elemente de cofraj Baucell pentru 

pereţi şi dimensiunile acestora sunt prezentate în 

figurile 1 şi 2 din Cap. 4, Anexe. 

Elementele Baucell pentru acoperiş şi pentru 

planşee sunt executate din acelaşi material ca şi 

cel pentru pereţi (BASF Neopor 2400). 

Elementul de acoperiş Baucell se execută cu 

dimensiuni de 1820 x 400 x 170 mm şi are 

lăcaşuri şi nervuri, create special, pentru fixarea 

ţiglei respectiv pentru îmbinare (Figura 3 din 

Cap. 4, Anexe). 

Acesta se fixează pe căpriorii şarpantei 

acoperişului şi asigură în acelaş timp fixarea 

ţiglelor, etanşeitatea şi izolarea termică a 

acoperişului, eliminând şipcile şi folia de 

protecţie de sub ţigle. 

Elementele de cofraj pentru planşee au 

dimensiuni de 650 x 515 x 180 mm şi se imbină 

între ele în sistem lambă-uluc (Figura 4 din Cap. 

4, Anexe). 

Pereţii se pot finisa la exterior, cu tencuieli 

subţiri pe bază de ciment, piatră sau cărămidă 

decorativă şi cu lemn iar la interior cu 

gipscarton, tencuieli de ipsos, var sau ciment, 

faianţă şi alte finisaje decorative. Se recomandă 

utilizarea de plase din fibre de sticlă pentru 

armarea tencuielilor. 

Produsele sun ambalate în baloturi de 1 m3 şi 

sunt învelite în folie de plastic. 

1.2 Identificarea produselor  
Fiecare ambalaj de produs are eticheta pe care 

se specifică în limba română: 
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- denumirea comercială a produsului; 

- denumirea producătorului; 

- numărul lotului şi data fabricaţiei (patru 

grupe de cifre simbolizând: ziua-luna-terminaţia 

anului-numărul şarjei de fabricaţie); 

- masa netă; 

- condiţii de transport, temperatura de 

depozitare, punere în operă; 

- viza organului de control tehnic al calităţii 

 

2. Agrementul Tehnic 

2.1. Domenii acceptate de utilizare în 

construcţii  
Elementele Baucell pentru pereţi se utilizează la 

realizarea cofrajelor pentru pereţi portanţi sau 

neportanţi, din beton şi beton armat, la clădiri 

civile, social-culturale, la construcţii industriale 

fără poduri rulante, etc, în condiţiile respectării 

prevederilor din reglementările tehnice 

româneşti în vigoare.  

Produsele rămân în operă şi după turnarea 

betonului şi îndeplinesc rolul de izolaţie termică 

a pereţilor. 

Distanţierii se utilizează şi la poziţionarea 

barelor de armare. 

Elementele de planşee Baucell se utilizează la 

realizarea cofrajelor pierdute, termoizolante 

pentru planşee de beton armat. Acestă soluţie de 

planşeu se poate adapta la marea majoritatea 

structurilor uzuale în construcţii. 

Elementul de acoperiş Baucell se utilizează ca 

suport temoizolant, etanş, pentru învelitorile din 

ţiglă la acoperişuri cu şarpantă de lemn cu panta 

de 22-450. Produsul îndeplineşte, în acelaşi timp, 

rolul şipcilor de fixare a ţiglei, a foliei de 

protecţie de sub ţigle şi a izolaţiei termice a 

acoperişului. 

Produsele Baucell nu se pot utiliza la încăperi în 

care temperatura este mai mare de 600C. 

În cazul agăţării pe pereţi a unor obiecte 

(echipamente, mobilier, centrale termice de 

apartament, etc.) acestea se fixează de miezul 

din beton. 

Beneficiarul va fi informat asupra modului de 

fixare (agăţare) a obiectelor de pereţi. 

Produsul se aplică numai urmare a unui proiect 

de execuţie întocmit cu respectarea Legii 

10/1995, republicată, privind calitatea în 

construcţii şi a reglementărilor tehnice în 

vigoare. 

2.2. Aprecieri asupra produsului  
2.2.1. Aptitudinea de exploatare în construcţii 

Produsul îndeplineşte cerinţele fundamentale  

din Legea nr. 10/1995, republicată, privind 

calitatea în construcţii, în ceea ce priveşte:  

Rezistenţă mecanică şi stabilitate 

Produsele nu influenţează rezistenţa şi 

stabilitatea generală a clădirii. 

Elementele portante şi autoportante se 

proiectează cu respectarea normelor în vigoare, 

ţinând seama de particularităţile acestui tip de 

cofraj. Astfel se prevede şi un beton a cărui 

caracteristici respectă cerinţele suplimentare 

precizate la paragraful 2.2.4. Cerinţele de 

alcătuire şi cele tehnologice specifice se 

menţionează detaliat atât în piesele scrise cât şi 

în cele desenate. 

Securitate la incendiu 

Pentru cofrajele din polistiren tip "BAUCELL" 

nu au fost efectuate încercări pentru 

determinarea performanțelor de comportare la 

foc. 

Igienă, sănătate şi mediu înconjurător  

În condiţii normale de utilizare produsul nu 

prezintă riscuri semnificative pentru sănătatea 

populaţiei în conformitate cu legislaţia în 

vigoare şi nu poluează mediul. 

Pentru a evita riscul asupra sănătății populației, 

cofrajele din polistiren tip "BAUCELL" folosite 

în construcții trebuie să respecte reglementările 

legislative în vigoare privind concentrația 

substanțelor nocive, și anume: 

- REACH (CE) nr 1907/2006 - Regulamentul 

Parlamentului şi al Consiliului European 

privind înregistrarea, evaluarea şi autorizarea 

substanţelor chimice şi restricţiile aplicabile 

acestor substanţe. Anexa XVII- restricții la 

producerea, introducerea pe piață și utilizarea 

anumitor substanțe, preparate și articole 

periculoase;  

- Regulamentul (CE) nr.1272/2008 – privind 

clasificarea, etichetarea și ambalarea 

substanțelor și a amestecurilor, de modificare și 

de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 

1999/45/CE, precum și de modificare a R(CE)nr. 

1907/2006;  

- Ord. MS nr.10/368/11/2010 - al ministrului 

sănătăţii, al ministrului mediului şi pădurilor şi 

al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare 

Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor 
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privind aprobarea procedurii de avizare a 

produselor biocide care sunt plasate pe piaţă pe 

teritoriul României, se modifică şi se 

completează cu Ord. Nr. 910/1657/99/2016;  

- Regulamentul (UE) NR. 528/2012 al 

Parlamentului European și al Consiliului - 

privind punerea la dispoziție pe piață și 

utilizarea produselor biocide; 

- HG.nr.617/2014 - Hotărârea nr. 617/2014 

privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor 

măsuri pentru punerea în aplicare a 

Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al 

Parlamentului European şi al Consiliului din 22 

mai 2012 privind punerea la dispoziţie pe piaţă 

şi utilizarea produselor biocide;  

- HG nr. 526/2018 pentru aprobarea Planului 

național de acțiune la radon; 

- Ordinul nr. 910/1657/99/2016 Art. II. De la 

intrarea în vigoare a prezentului ordin, în întreg 

cuprinsul Ordinului ministrului sănătăţii, al 

ministrului mediului şi pădurilor şi al 

preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare 

Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 

10/368/11/2010 privind aprobarea procedurii de 

avizare a produselor biocide care sunt plasate pe 

piaţă pe teritoriul României, sintagma "plasarea 

pe piaţă" se înlocuieşte cu sintagma "punerea la 

dispoziţie pe piaţă". 

Se vor respecta normele de securitate și sănătate 

în muncă cuprinse în Legea nr.319/2006, cu 

completările și modificările ulterioare, respectiv 

normele pentru situații de urgență în vigoare. 

Deşeurile rezultate sunt reciclabile, astfel încât 

se asigură protecţia mediului. 

Siguranţa și accesibilitate în exploatare  

Produsele puse în operă nu prezintă riscuri de 

accidente pentru utilizatori, în domeniile 

acceptate. 

Protecţie împotriva zgomotului 

Indicele de izolare acustică a pereţilor realizaţi 

cu acest produs este îmbunătățit, acesta variind 

în funcţie de grosimea panoului exterior al 

cofrajului (între 45 şi 54 dB). 

Economie de energie şi izolare termică 

Produsul asigură o contribuție semnificativă la  

îmbunătățirea izolării termice și la economia de  

energie în construcţii, la pereţii la care se 

utilizează, atât prin caracteristica de izolare 

termică a materialului, cît şi de grosimea totală.  

Coeficientul de transfer termic (transmitanţa 

termică „U”) al peretelui realizat cu elemente 

de cofraj Baucell are valoarea de 0,27 W/m2K 

la tipul START, 0,24 W/m2K la BASIC,        0,18 

W/m2K la STANDARD şi 0,11 W/m2K la 

PREMIUM. 

Utilizarea produsului contribuie la economii 

importante de combustibil sau energie electrică 

consumate pentru încălzirea clădirilor unde se 

foloseşte. 

Furnizorul asigură, prin calcul, rezistenţa 

minimă la transfer termic conform normativelor 

în vigoare. 

Utilizare sustenabilă a resurselor naturale  

Construcțiile unde se aplică produsul se 

proiectează, se execută și se demolează, astfel 

încât utilizarea resurselor naturale este 

sustenabilă și asigură în special următoarele: 

a) după demolare, materialele și produsele 

componente elementelor de construcție se pot 

recicla; 

b) durabilitatea produselor este egală cu durata 

de exploatare a clădirii unde se utilizează - min. 

50 de ani; 

c) materiile prime utilizate la fabricarea 

produsului sunt compatibile cu mediul (a se 

vedea cap Igienă, sǎnǎtate şi mediu 

înconjurător) 

2.2.2 Durabilitatea şi întreţinerea  

Durabilitatea cofrajelor din polistiren tip 

"BAUCELL", în condiţiile unei puneri în operă 

conform prevederilor fabricantului şi a unei 

exploatări normale, este aceeaşi cu durata de 

exploatare a clădirii, în condiţii de utilizare 

normală, în limitele domeniilor specificate (cel 

puţin 50 ani).  

Produsul nu necesită întreţinere suplimentară 

celei prevăzute pentru construcţii, funcţie de 

destinaţia acestora. 

Producătorul acordă o garanţie de 30 ani de 

menţinerea caracteristicilor tehnice ale 

produselor puse în operă, în condţiile în care 

acestea au fost depozitate, transportate şi 

montate conform instrucţiunilor prevăzute şi 

utilizate în condiţii normale. 

2.2.3. Fabricaţia şi controlul 

Produsele Baucell sunt fabricate de firma 

RHINOCELL Kft., din Ungaria în fabrica din 

localitatea Pécs. 

Fabricarea se face în instalaţii de preparare 

performante, specifice realizării acestor 

produse, care asigură realizarea produsului la 

parametrii ceruţi pentru acesta. 

Elementele de cofraj se realizează, în tipare 

încălzite, din polistiren expandat tip NEOPOR, 
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materialul de bază utilizat fiind granula de 

polistiren BASF Neopor 2400. 

Fazele principale ale tehnologiei de realizare a 

produsului sunt următoarele: 

- spumarea primară a granulelor de polistiren, 

realizând o creştere a volumului de 20-50 ori, 

rezultând un material cu celule închise; 

- turnarea spumei de polistiren în tipare 

încălzite, închise şi spumarea complementară cu 

abur de (110-120) 0C; 

- răcirea, câteva secunde, şi mutarea 

elementelor întărite de polistiren de pe linia de 

fabricaţie; 

- recepţionarea şi etichetarea produselor; 

- introducerea produselor finite în depozitul 

fabricii; 

- păstrarea („maturarea”) produselor în depozit 

cel puţin 30 de zile. 

Controlul calităţii  

Controlul intern al calităţii se execută după 

procedurile de control ale producătorului 

integrate în sistemul propriu de calitate. 

Controlul calităţii se execută de-a lungul 

întregului proces de fabricaţie şi cuprinde 

controlul materiei prime, a procesului 

tehnologic de execuţie şi controlul produsului 

finit. 

La recepţia materiei prime (granula de polistiren 

BASF Neopor 2400) se verifică existenţa 

certificatului de conformitate a produsului, emis 

de producător. 

În cursul procesului tehnologic de fabricaţie, 

care cuprinde mai multe etape, se verifică 

parametrii tehnologici, prin control automatizat, 

dimensiunile, amprentele şi poziţia 

distanţierilor.  

La produsele finite se verifică abaterile 

dimensionale, aspectul, forma, densitatea, 

rezistenţa la compresiune la o deformaţie de 

10% şi conductivitatea termică. 

Producătorul, RHINOCELL Kft., din Ungaria 

are un sistem propriu de management al calităţii, 

necertificat. Controlul extern al produselor se 

asigură la laboratoare de specialitate, neutre, 

autorizate. 

2.2.4. Punerea în operă  
Produsul se pune în operă fără dificultăţi 

particulare într-o lucrare de precizie normală, 

de către personal calificat în astfel de lucrări, în 

condiţiile respectării prevederilor 

corespunzătoare din detaliile de execuţie din 

proiectaree, instrucţiunile tehnice aferente 

domeniului şi din instrucţiunile de punere în 

operă date de producător.  

Punerea în operă se face pe baza unui proiect de 

execuţie elaborat de proiectanţi de specialitate, 

respectând instrucţiunile de montaj prevăzute şi 

prevederile reglementărilor tehnice specifice 

executării lucrărilor de izolaţii termice şi a 

lucrărilor din beton şi beton armat. 

Pereţii realizaţi cu elementele de cofraj Baucell 

nu necesită fundaţii speciale, cofrajele se pot 

executa pe fundaţiile tradiţionale pentru zidărie 

de cărămidă. 

Înaintea începerii execuţiei peretelui se verifică 

dimensiunile geometrice, cotele şi planeitatea 

fundaţiei. De asemenea se verifică dacă s-au 

executat lucrările de izolaţii hidrofuge, în cazul 

în care acestea au fost prevăzute. 

Se recomandă ca înălţimea de nivel, a fiecărei 

laturi a clădirii, care urmează a fi executată, să 

fie multiplu de 5 cm şi dacă se poate, de 25 cm. 

Etapele principale ale montajului cuprind: 

- trasarea pereţilor; 

- fixarea cotei primului rând, cu precizia de      1 

mm, cu metode clasice utilizate la zidărie; 

- pozarea primului rând de cofraje începând cu 

formarea colţurilor, verificarea alinierii şi 

montarea armăturilor de la rândul 1; 

- betonarea rândului 1, în două faze, în prima 

fază betonarea până la jumătatea înălţimii 

rândului, verificarea alinierii şi ale cotelor 

elementelor de cofraj şi betonarea în continuare 

până la completarea rândului; 

- după realizarea rândului 1, betonare zidului se 

face în etape, o etapă constând din montarea a 3 

rânduri de cofraje şi betonarea până la 

jumătatea înălţimii ultimului rând; 

- executanţii cu experienţă pot continua şi prin 

turnarea, într-o etapă, a unei porţiuni de zid de 

înălţimea unui nivel curent, asigurând spijinirea 

laterală corespunzătoare a cofrajului. 

Aşezarea rândurilor următoare se face prin 

ţesere astfel încât rosturile verticale dintre 

elemente să nu fie continue. 

Toate elementele adiacente se îmbină între ele 

atât în plan orizontal cât şi vertical prin sistemul 

tip lambă-uluc, formând un cofraj rigid.  

Racordările la 900 se fac deasemenea prin 

îmbinarea elementelor în lambă şi uluc iar la 

unghiuri diferite de 900 cu ajutorul elementului 

de racord multiunghiular. 

În funcţie de amplasament, regim de înălţime, 

destinaţie, pereţii pot fi armaţi doar la colţuri, 
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intersecţii şi centuri sau continuu cu bare 

orizontale şi verticale. Pozarea armăturii se face 

în paralel cu montajul cofrajului. 

Cofrajul se utilizează împreună cu: 

- armături de oţel, conform proiectelor; 

- beton, de clasă minimă C16/20 (SR EN 206-

:2014), cu agregate cu dimensiunea maximă a 

granulelor recomandată de 16 mm şi aditivi 

superplastifianţi, care să confere betonului o 

lucrabilitate corespunzătoare fără utilizarea 

echipamentelor mecanice de vibrare şi în acelaşi 

timp să aibă un timp de început al prizei suficient 

de mare astfel încât turnarea betonului să se 

poată efectua în condiţii corespunzătoare. 

Se recomandă utilizarea betonului produs în 

staţii centralizate care asigură un control al 

calităţii (conform SR EN 206: 2014, NE 012/1‐
2007, NE 012/2‐2010). În cazul preparării 

betonului pe şantier, executantul trebuie să ia 

măsuri adecvate de asigurare a calităţii 

betonului. 

Se recomandă utilizarea de betoane pompate sau 

autocompactante. 

Înălţimea maximă de turnare a betonului este de 

2,5 m. 

Nu se admite utilizarea mijloacelor mecanice de 

compactare a betonului. Se compactează manual 

acordând a atenţie sporită zonelor cu armare 

deasă. 

Se recomandă, ca în timpul turnării, marginile 

cu amprente ale panourilor de cofraj să fie 

protejate (de exemplu cu profile metalice 

uşoare). 

Precizări privind fixarea obiectelor grele: 

Obiectele grele (echipamente industriale, 

mobile, etc.) trebuie fixate în sâmburele de beton 

al peretelui. Este foarte important ca să se 

aleagă piesa de fixare de mărime 

corespunzătoare cu solicitarea, respectiv prin 

utilizarea diblurilor de lemn, conexpanduri etc. 

Lăcaşurile pentru piesele de fixare se decupează 

din polistiren. 

Precizări privind fixarea obiectelor uşoare: 

Obiectele uşoare se fixează cu ajutorul diblurilor 

speciale pentru polistiren . 

Elementele de planşee Baucell se pun în operă, 

conform planului de montaj al planşeului. 

Cofrajul pierdut, termoizolant, al planşeului se 

execută, prin îmbinarea elementelor de planşee 

în sistem lambă-uluc. Racordarea planşeului la 

perete se realizează prin intermediul elementului 

de centură Baucell în care se montează armătura 

prevăzută prin proiect. 

La turnare şi până la întărirea betonului 

planşeul se susţine cu sprijiniri, conform 

proiectului de execuţie. 

Elementele de acoperiş Baucell, cu rol de suport 

termoizolant al învelitorii din ţigle, se montează 

conform planului de acoperiş. 

Elementele se fixează, cu cuie sau şuruburi, pe 

căpriorii şarpantei, care trebuie să fie dispuşi la 

90 cm. Soluţia de îmbinare a elementelor asigură 

o îmbinare etanşă la apă şi la aburi nefiind 

nevoie de prevederea de folie de protecţie sub 

ţigle. 

Montarea elementelor de acoperiş se face de la 

streaşină către coamă. 

Depozitarea elementelor de cofraj, ambalate, se 

face pe platforme uscate şi plane situate în 

apropierea locului de aplicare. Aşezarea, 

rezemarea, ambalajelor de produse se face astfel 

ca să se nu producă deteriorarea acestora. 

La depozitarea de lungă durată, elementele 

trebuie ferite de vânt. 

Pentru protecţia personală a lucrătorilor, 

trebuie respectate cerinţele în conformitate cu 

normele metodologice de aplicare a legislaţiei, 

securităţii şi sănătăţii în muncă, conform Legei 

nr. 319/2006 și HG nr.955/2010 pentru 

modificarea și completarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii 

securității muncii nr.319/2006 si HG 985/2012 

“Norme metodologice de aplicare a legislației 

securității și sănătății în muncă“ şi de Legea 

nr.211/2011 privind regimul deşeurilor.  

Deșeurile se vor depozita conform HG 621/2005 

privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor 

de ambalaje, completată și modificată cu HG 

247/2011.  

Produsul cofraje din polistiren tip ”BAUCELL” 

nu conține substanțe toxice, radioactive și nu 

dăunează sănătății oamenilor. 

Pentru a evita riscul asupra sănătății populației, 

trebuie să se respecte instrucțiunile din fișa 

tehnică a poduselor, instrucțiunile 

producătorului și prevederile următoarelor acte 

normative:  

- Ord.MS.nr.119/2014 – Normele de igienă și 

sănătate publică privind mediul de viată al 

populației , art. 19. alin.(1): “materialele 

folosite în construcția, finisarea și dotarea 

locuințelor se aleg astfel incăt să nu polueze 

aerul interior și să asigure izolarea higrotermică 
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și acustică corespunzătoare.”  

- Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului 

inconjurător și STAS nr.12.574/87 – privind 

concentrațiile maxime admisibile ale 

substanțelor poluante din atmosferă - Aer în 

zonele protejate.  

- Legea nr.211/2011 – privind regimul de 

depozitare a deșeurilor. 

Pentru a preveni accidentele de muncă şi a limita 

consecinţele lor, trebuie să se respecte 

instrucţiunile din manualul de utilizare a 

produsului. 

2.3. Caietul de prescripţii tehnice 
2.3.1. Condiţii de concepţie  

Produsele sunt concepute pentru a răspunde la 

două cerinţe, una tehnologică şi anume 

realizarea cofrajelor pentru pereţii, planşee şi 

acoperişuri de beton armat şi altă, funcţională, 

de izolare termică a clădirilor în care se aplică.  

La proiectarea construcţiilor care utilizează 

aceste produse se respectă următoarele 

reglementări tehnice româneşti:  

- SR EN 1991-1-1:2004 „Eurocod 1: Acţiuni 

asupra structurilor. Partea 1-1: Acţiuni 

generale. Greutăţi specifice, greutăţi proprii, 

încărcări utile pentru clădiri”;  

- SR EN 1991-1-1:2004/AC:2009 ”Eurocod 1: 

Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-1: Acţiuni 

generale. Greutăţi specifice, greutăţi proprii, 

încărcări din exploatare pentru construcţii”; 

- SR EN 1991-1-1:2004/NA:2006 ”Eurocod 1: 

Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-1: Acţiuni 

generale. Greutăţi specifice, greutăţi proprii, 

încărcări din exploatare pentru construcţii. 

Anexă naţională”; 

- CR 1-1-4-2012 „Cod de proiectare. Evaluarea 

acțiunii vântului asupra construcțiilor.”;  

- SR EN 1991-1-3:2005 „Eurocod 1: Acţiuni 

asupra structurilor. Partea 1-3: Încărcări date 

de zăpadă”; 

- SR EN 1991-1-3:2005/AC:2009 ”Eurocod 1: 

Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-3: Acţiuni 

generale. Încărcări date de zăpadă”; 

- SR EN 1991-1-3:2005/NA:2017 ”Eurocod 1: 

Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-3: Acţiuni 

generale - Încărcări date de zăpadă. Anexă 

naţională” 

- CR 2-1.-1.1/2013 „Cod de proiectare a 

construcţiilor cu pereţi structurali de beton 

armat”; 

- P 100-1/2006 „Cod de proiectare seismică. 

Partea I. Prevederi de proiectare pentru 

clădiri”;  

- C 107/0-2002 „Normativ pentru proiectarea şi 

execuţia lucrărilor de izolaţii termice de 

clădiri”; 

- C 107-2005 ”Normativ privind calculul 

termotehnic al elementelor de construcţie ale 

clădirilor”; 

- C 203-91 „Instrucţiuni tehnice pentru 

proiectarea şi execuţia lucrărilor de 

îmbunătăţire a izolării termice şi de remediere a 

situaţiilor de condens”. 

- P 118 –99 “Normativ de siguranţă la foc a 

construcţiilor”.  

2.3.2. Condiţii de fabricare 

Cofrajele din polistiren se fabrică de firma 

RHINOCELL Kft., din Ungaria, în conformitate 

cu tehnologia de execuţie a producătorului.  

Producătorul efectuează controlul calităţii 

procesului de fabricare şi a produsului finit după 

procedurile proprii de control. 

Se execută anual un control extern al produselor 

la un laborator de specialitate, neutru, acreditat. 
2.3.3. Condiţii de livrare 

La livrare produsul este însoţit de declaraţia de 

conformitate cu Agrementul Tehnic eliberat 

pentru acesta, conform standardelor:  

SR EN ISO/CEI 17050-1:2010 “Evaluarea 

conformității. Declarația de conformitate dată 

de furnizor. Partea 1: Cerințe generale” și     SR 

EN ISO/CEI 17050-2:2005 “Evaluarea 

conformității. Declarația de conformitate dată 

de furnizor. Partea 2: Documentație suport” şi 

de instrucţiunile de transport, manipulare şi 

depozitare, în limba română. 

Transportul şi depozitarea produselor se face în 

baloturi de 1 m3 învelite în folie de plastic. 

Transportul se efectuează cu mijloace de 

transport auto sau CF acoperite, produsele fiind 

ancorate în interiorul acestora, ferite de 

deteriorări mecanice. 

Pentru depozitarea de lungă sau scurtă durată 

producătorul va preciza condiţiile de depozitare 

în documentele însoţitoare ale produselor. 

 

2.3.4. Condiţii de punere în operă 

Punerea în operă se face conform instrucţiunilor 

date de producător, de către echipe specializate, 

respectând prevederile din normativele specifice 

românești în vigoare. 

Construcţiile realizate cu aceste produse se pot 
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executa numai în baza documentaţiei tehnice din 

proiectele de execuţie, verificate şi avizate de 

entităţile legale cu atribuţii în domeniu, conform 

legislaţiei române în vigoare. 

Este interzisă utilizarea de elemente rupte sau cu 

defecte mai mari decât cele admisibile conform 

fişei produsului. 

Pereţii realizaţi din elemente Baucell trebuie 

protejaţi contra intemperiilor în cel mai scurt 

timp. 

La montaj se respectă şi prevederile 

următoarelor reglementări tehnice româneşti în 

vigoare:  

- C 107/0-2002 „Normativ pentru proiectarea şi 

executarea lucrărilor de izolaţii termice la 

clădiri”; 

- NE 012/1‐2007 ”Normativ pentru producerea 

betonului şi executarea lucrărilor din beton, 

beton armat şi beton precomprimat ‐ Partea 

1:Producerea betonului”; 

- NE 012/2‐2010 ”Normativ pentru producerea 

betonului şi executarea lucrărilor din beton, 

beton armat şi beton precomprimat ‐ Partea 2: 

Executarea lucrărilor din beton”; 

La punerea în operă a produsului se respectă 

normele de tehnica securităţii muncii specifice 

lucrărilor de construcții, conform cu prevederile 

Legii 319/2006 “Legea securităţii şi sănătăţii în 

muncă” și HG nr. 955/2010 pentru modificarea 

si completarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii securității muncii 

nr.319/2006 și HG 985/2012 “Norme 

metodologice de aplicare a legislației securității 

și sănătății în muncă“. 

Deasemenea se respectă prevederile 

normativului C 300-94 „Normativ de prevenire 

şi stingere a incendiilor pe durata executării 

lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente 

acestora”.  

Recepţia lucrărilor se efectuează în conformitate 

cu prevederile normativului          C 56-85 

“Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia 

lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente”. 

 

 

 

 

 Concluzii   
 Aprecierea globală: Folosirea 

produsului în domeniile de utilizare acceptate 

este apreciată favorabil, în condiţiile specifice 

din România, dacă se respectă prevederile 

prezentului agrement. 

 

 

Condiţii 

▪ Calitatea produsului şi metoda de fabricare, 

au fost examinate şi găsite corespunzătoare 

şi trebuie menţinute la acest standard pe 

toata durata de valabilitate a acestui 

agrement.  

▪ Oriunde se face referire în acest agrement la 

acte legislative sau reglementări tehnice, 

trebuie avut în vedere că aceste acte erau în 

vigoare la data eliberării acestui agrement. 

▪ Acordând acest agrement, Consiliul Tehnic 

Permanent pentru Construcţii nu se implică 

în prezenţa şi/sau absenţa drepturilor legale 

ale firmei de a comercializa, monta sau 

întreţine produsul. 

▪ Orice recomandare referitoare la folosirea 

în condiţii de siguranţă a acestui produs care 

este conţinută sau se referă la acest 

agrement tehnic, reprezintă cerinţe minime 

necesare la punerea sa în operă.  

▪ INCD URBAN-INCERC Sucursala Cluj-

Napoca răspunde de exactitatea datelor 

înscrise în Agrementul Tehnic şi de 

încercările sau testele care au stat la baza 

acestor date. Agrementele tehnice nu îi 

absolvă pe furnizori şi / sau pe utilizatori de 

responsabilităţile ce le revin conform 

reglementărilor legale în vigoare. 

▪ Verificarea menţinerii aptitudinii de utilizare 

a produsului va fi realizată conform 

programului stabilit de către INCD URBAN-

INCERC Sucursala Cluj-Napoca (încercări 

anuale pe produs privind verificarea 

aspectului, dimensiunilor şi încercarea la 

compresiune; rezultatele vor fi prezentate în 

rapoarte de încercări).  

▪ Acţiunile cuprinse în program şi modul lor 

de realizare vor respecta actele normative şi 

reglementările tehnice în vigoare. 

▪ INCD URBAN-INCERC Sucursala Cluj-

Napoca va informa Consiliul Tehnic 

Permanent pentru Construcţii de rezultatul 

verificărilor iar dacă acestea nu dovedesc 

menţinerea aptitudinii de utilizare, va 
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solicita CTPC declanşarea acţiunii de 

suspendare a agrementului tehnic.  

▪ Suspendarea se declanşează şi în cazul 

constatării prin controale, de către 

organisme abilitate, a nerespectării 

menţinerii constante a condiţiilor de 

fabricaţie şi utilizare ale produsului.  

▪ În cazul în care titularul de agrement tehnic 

nu se conformează acestor prevederi, se va 

declanşa procedura de retragere a 

agrementului tehnic.  

 

 

Valabilitate: 

19.02.2022  

Prelungirea valabilităţii sau revizuirea 

prezentului agrement tehnic trebuie solicitată 

cu cel puţin trei luni înainte de data expirării. 

În cazul neprelungirii valabilităţii, 

agrementul tehnic se anulează de la sine. 

 

 

Pentru grupa specializată nr. 3 

Preşedinte  

 

 

Dr. ing. Henriette SZILÁGYI 

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR  

INCD URBAN-INCERC  

SUCURSALA CLUJ-NAPOCA  

 

 

 

Dr. ing. Henriette SZILÁGYI  

 

 

3. Remarci complementare ale grupei specializate 

- Cofrajele din polistiren tip BAUCELL au făcut obiectul agrementului tehnic românesc 007-03/242-

2008, elaborat de către INCD URBAN-INCERC Sucursala Cluj-Napoca. 

- Cofrajele din polistiren se fabrică de către firma RHINOCELL Kft., din Ungaria, pe o linie tehnologică 

modernă, conform Procedurilor de execuţie ale producătorului, materia primă fiind din granule de 

polistiren de tip BASF Neopor 2400. 

- Produsele se realizează într-o gamă de sortimente care permite alcătuirea unor tipuri diversificate de 

pereţi, planşee şi acoperişuri, având totodată o contribuţie importantă la izolarea termică. 

- Condiţiile de fabricare, utilajele performante utilizate şi controlul calităţii în toate fazele de fabricaţie, 

permit realizarea produsului la parametrii proiectaţi şi menţinerea constanţei calităţii acestuia.  

- Produsele au avantajul unei puneri în operă care nu prezintă dificultăţi tehnologice, fapt demonstrat şi 

de rezultatele încercării tehnologice efectuată, pe un model de perete tip Baucell BASIC.  

- Produsele puse în operă trebuie protejate împotriva acţiunilor exterioare, cât mai curând posibil, prin 

tencuire, placare cu plăci pe bază de ipsos, lemn sau beton, placări cu elemente din tablă, materiale 

plastice etc. 

- Structurile de pereţi realizate cu elemente de cofraj din polistiren produse de firma RHINOCELL Kft., 

Ungaria, au agrement tehnic nr. A-45/2018, emis în 30.10.2018, de către ÉMI (ÉMI NON-PROFIT 

LIMITED LIABILITY COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING) 

Ungaria.  

- Titularul are obligaţia de a comercializa produsul numai însoţit de Declaraţia de Conformitate cu 

agrementul tehnic elaborat pentru acesta, care va conţine şi datele necesare pentru identificarea 

produsului. 

- Punerea în operă se face conform recomandărilor date de producător şi reglementărilor în vigoare 

privind punerea în operă în domeniile de utilizare acceptate. 

- Pe perioada de valabilitate a agrementului tehnic, beneficiarul acestuia, are obligaţia de a urmări 

comportarea în exploatare a produsului, printr-un institut de specialitate, pe cheltuiala proprie, pentru 

acumularea de date necesare prelungirii valabilităţii agrementului tehnic. 
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- Producătorul are obligaţia de a efectua încercările periodice pe produs conform legislaţiei în vigoare. 

 

SINTEZA ÎNCERCĂRILOR DE LABORATOR 

Tabel 1 
CARACTERISTICA 

 NORMA DE ÎNCERCARE 
UM 

REZULTATE 

OBŢINUTE 

CONDIŢII DE 

ADMISIBILITATE 

LABORA- 

TORUL 

1. Aspect  Material omogen, fără goluri, 

fără porţiuni de material 

nesinterizat sau aglomerări 

de material neexpandat 

Material omogen, fără goluri, 

fără porţiuni de material 

nesinterizat sau aglomerări 

de material neexpandat 

IN
C

E
R

C
 

S
u
cu

rs
a
la

 

C
lu

j-
N

a
p
o
ca

 

2. Dimensiuni – abaterea de la valorile 

nominale - lungime 

- lăţime 

- înălţime 

SR EN 822:2013 

mm 

 

0,0; 0,0  

0,0; -1,5  

0,0; -1,2 

 

 

± 2,4 

± 2,0 

± 2,0 

 

3. Abateri de la: - rectangularitate 

 - planeitate 

SR EN 822:2013 

 

mm/cm 

mm/m 

 

0,1/20 

0,0 

 

0,5/20 

1,0 

4. Densitatea aparentă 

SR EN 1602:2013 

kg/m3 23 20 - 25 

5. Determinarea comportării la compresiune 

SR EN 826:2013 

kPa 

 

125  ≥ 120 

 

6. Determinarea comportării la încovoiere 

SR EN 12089:2013 

kPa 

 

185 

 

≥ 180 

 

7. Determinarea rezistenţei la transfer termic 

SR EN 12667:2002 

W/mK 

 

0,030  

 

0,030-0,036  

 

 

 

4. Anexe 

 

CARACTERISTICILE TEHNICE ALE POLISTIRENULUI EXPANDAT TIP NEOPOR  

 

Tabel 2.  

CARACTERISTICA  U.M. VALOARE  
Densitatea  kg/m3  20 - 25  

Culoarea  - gri  

Conductivitatea termică- λ10 W/mK  0,030-0,036  

Efortul de compresiune la o deformaţie de 

10 %  

kPa  ≥ 120  

Modulul de elasticitate  MPa  3,0 – 4,5  

Rezistenţa la întindere din încovoiere  kPa  ≥ 180  

Stabilitatea dimensională la 80 0C şi 

încărcare de 20 kPa (48 h)  

%  variaţia grosimii  

< 5  

Coeficientul de dilatare termică liniară  1/K  5 - 7 10-5  

Clasa de reacţie la foc  Euroclasă  E  
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CARACTERISTICILE TEHNICE PRINCIPALE  

ALE ELEMENTELOR DE COFRAJ TIP BAUCELL  

 

Tabel 3. 
CARACTERISTICA  TIP ELEMENT BAUCELL  

START  BASIC  STANDARD  PREMIUM  

Materialul de bază  Polistiren expandat tip BASF Neopor 2400  

Aspectul  Material omogen, de culoare gri, fără goluri, fără porţiuni de material nesinterizat 

sau aglomerări de material neexpandat. Muchii şi suprafeţe exterioare fără 

deteriorări. 

Dimensiunile elementului 

curent de perete 

 

25x25x100 cm 

 

25x25x100 cm 

 

30x25x100 cm 

 

40x25x100 cm 

Grosimea panoului exterior  5,0 cm  5,0 cm  10,0 cm  20,0 cm  

Tipul distanţierului  polistiren expandat  polipropilenă dură tip PP 

Abateri dimensionale: 

- lungime 

- lăţime 

- înălţime 

(element curent de perete) 

± 2,4 mm 

± 2,0 mm 

± 2,0 mm 

Abaterea de la 

perpendicularitate 

max. 0,5 mm / 20 cm 

Abaterea de la planeitate max. 1 mm / m 

Stabilitatea dimensională la 80 

C0 şi încărcare de 20 kPa 

variaţia grosimii (ε1 – ε2) 

max. 5 % 

Absorbţia de apă de lungă 
durată 

max. 3 % 

Conductivitatea termică- λ10 

(NEOPOR 2400) 

 

0,030 – 0,036 W/mK  
Coeficientul de transfer termic 

(U) 

 

0,27 W/m2K 

 

0,24 W/m2K 

 

0,18 W/m2K 

 

0,11 W/m2K 

Indicele de izolare acustică (Rw) 45 dB  52 dB 53 dB 54 dB 

Clasa de reacţie la foc euroclasă „E” 

 

 

 

TIPURI DE ELEMENTE DE COFRAJ BAUCELL  

 

 

  
Elemente curente de perete  

 

Figura 1. Elemente de cofraj BAUCELL 
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Element pentru centură  Element pentru buiandrug  

 

 

  
Element de înălţare a cofrajului  

 

Element de închidere a cofrajului  

 

 

  

 

 

Element de racordare multiunghiulară  Element de acoperiş  
 

 

Figura 1. Elemente de cofraj BAUCELL – (continuare)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Agrementul Tehnic nr. 001SC-03/358-2019  Pagina 13/17 

DIMENSIUNILE ELEMENTELOR DE COFRAJ BAUCELL  
 

  
Element START  Element BASIC  

  

 

  

Element STANDARD  Element PREMIUM  

 

Figura 2. Elemente curente de perete  
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Figura 3. Element de acoperiş   

 

 
 

 
 

Figura 4. Element de planşeu  
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ASPECTE PRIVIND PUNEREA ÎN OPERĂ  

 

Executarea unui model experimental de perete Baucell BASIC  

 

 
 

Figura 5. Cofrajul modelului de perete realizat din elemente Baucell BASIC ,  

pregătit pentru betonarea rândului 1.  

 

 

 
 

Figura 6. Turnarea manuală a betonului. 
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Figura 7. Aspecte din timpul execuţiei modelului de perete.  

 

 

 

 

Extrase din procesul verbal nr. 326 din 11.02.2019 al şedinţei de deliberare a Grupei Specializate 
 

 

Grupa specializată nr. 3, compusă din Preşedinte dr. ing. Henriette SZILÁGYI, raportor ing. Carol 

ENYEDI, membri:, ing. Carmen DICO, dr. ing. Andreea HEGYI, ing. Brăduț IONESCU, a examinat 

Dosarul Tehnic preliminar pentru elaborarea agrementului tehnic prezentat de firma S.C. MCA 

UNIVERSAL KRON S.R.L. Brașov, rezultatele încercărilor şi proiectului de agrement tehnic nr. 001SC-

03/358-2019 referitor la produsul “COFRAJE DIN POLISTIREN TIP "BAUCELL"” şi au făcut 

următoarele observaţii: 

- Studiul documentaţiei tehnice puse la dispoziţie de beneficiar demonstrează calitatea elementelor 

de cofraj din polistiren tip BASF Neopor 2400, fabricate de firma RHINOCELL Kft., din Ungaria. 

- Menţinerea formei şi dimensiunilor cofrajelor realizate cu produsele Baucell este asigurată de 

calitatea materialelor utilizate şi de alcătuirea constructivă a acestora. 

- Calităţile termotehnice ale polistirenului utilizat, împreună cu grosimea totală a acestuia de 10 cm 

la elementele Baucell START şi BASIC, de 15 cm la STANDARD şi de 25 cm la PREMIUM, asigură o 

izolare termică performantă a pereţilor clădirilor la care se utilizează.  

- Încercările şi verificările efectuate la Sucursala Cluj-Napoca pe probe de material şi pe elemente 

Baucell, atestă calitatea acestora şi conformitatea caracteristicilor fizico-mecanice determinate 

experimental cu cele declarate de producător. Rezultatele determinărilor de laborator confirmă calităţile 

corespunzătoare în vederea utilizării în domeniile acceptate. 

- Se acordă o atenție deosebită la instalaţiile electrice, care se pot monta numai în tuburi de protecţie 

metalice şi în stratul de polistiren, cu condiţia ca toate circuitele să fie pământate. De asemenea instalaţiile 

de apă, canalizare şi conductele instalaţiilor de încălzire se fixează de miezul de beton al pereţilor. 

- Fiecare livrare de produs este însoţită de declaraţia de conformitate cu prezentul agrement tehnic 

şi de instrucţiunile specifice pentru transport, depozitare şi utilizare, redactate în limba română. 

- Punerea în operă a elementelor de cofraj Baucell se face de către unităţi specializate în acest gen 

de lucrări, conform instrucţiunilor de punere în operă ale producătorului respectiv a reglementărilor în 

vigoare. 

 

 Luând în considerare cele menţionate mai sus, Grupa Specializată nr. 3 propune aprobarea de 

către C.T.P.C. a Agrementului Tehnic nr. 001SC-03/358-2019 “COFRAJE DIN POLISTIREN TIP 

"BAUCELL” pe o perioadă de trei ani. 
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• Dosarul tehnic al agrementului tehnic nr. 001SC-03/358-2019 conţinând 68 pagini face parte 

integrantă din prezentul agrement tehnic.  
 

 

 

 Raportorul Grupei Specializate nr. 3 

ing. Carol ENYEDI 

 

Membrii grupei specializate:  

ing. Carmen DICO   

dr. ing. Andreea HEGYI  

ing. Brăduț IONESCU  
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