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CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU  CONSTRUC|II 
 

Grupa specializat` nr. 02 “Elemente de închidere, compartimentare, pere\i 
nestructurali, tâmpl`rie ]i vitraje” din cadrul  ICECON S.A. Bucure]ti, analizând 
documenta\ia de solicitare de agrement tehnic prezentat` de S.C. GREEN 
PANEL S.R.L. din localitatea Clinceni jud. Ilfov ]i înregistrat` cu nr. 
09.10.056.016 din data de 28.10.2009, referitoare la “Panouri compozite u]oare 
autoportante – GREEN PANEL DIP” realizate de firma “S.C. GREEN PANEL 
S.R.L.” elaboreaz` prezentul Agrement Tehnic nr. 016-02/295-2010, în conformi-
tate cu documentele tehnice române]ti aferente domeniului de referin\`.  
 

 1.Definirea succinct` 
 

1.1 Descrierea succinct` 
Panourile GREEN PANEL DIP 

sunt produse compozite, realizate [n 
dou` variante, dup` cum urmeaz`: 

 panouri alc`tuite din dou` fe\e 
din pl`ci de magnezit, unite în 
aderen\` printr-un strat me-
dian izolant din spum` rigid` 
de poliizocianat; 

 panouri alc`tuite din dou` fe\e 
din pl`ci de gips-carton, unite 
în aderen\` printr-un strat me-
dian izolant din spum` rigid` 
de poliizocianat 

Pl`cile din magnezit au dimen-
siunile în plan de 2,44 m x 1,22 m ]i 
grosimi  de 6 mm sau 9 mm.  

Pl`cile din gips-carton au di-
mensiunile în plan de 2,50 m x 1,20 m 
sau 2,80 x 1,20 m ]i grosimi  de 12,5 
mm sau 15 mm.  

Panourile compozite u]oare 
autoportante – GREEN PANEL DIP 
pot fi finisate cu vopsele sau tencuieli 
minerale. 

Spuma termoizolant` rigid` PIR 
care constituie miezul termoizolant al 
panourilor izolante autoportante DIP 
este un produs bicomponent pe baz` 
de poliizocianat, cu densitatea 37 
kg/m3. 

Grosimea stratutului  
termoizolant PIR este de 50, 60 sau 90 
mm.   

Marginile panourilor GREEN 
PANEL DIP sunt realizate astfel încât 
s` permit` îmbinarea panourilor prin 
intermediul riglelor/montan\ilor din 
lemn de r`]inoase cu l`\imea de 100 
mm ]i grosimea egal` cu grosimea 
miezului din spum` PIR (fig. 1). 

Panourile compozite u]oare 
autoportante – GREEN PANEL DIP 
cu fe\e din pl`ci de magnezit se 
produc la urm`toarele dimensiuni: 

 lungime:  2440  3 mm; 
 l`\ime:     1220  3 mm; 
 grosimi: 62  2; 68  2; 72  2; 

78 2; 102 2; 108  2 mm. 
Panourile compozite u]oare 

autoportante – GREEN PANEL DIP 
cu fe\e din pl`ci de gips-carton se 
produc la urm`toarele dimensiuni: 

 lungime:  2500  3 mm sau 
2800  3 mm ; 

 l`\ime:     1200  3 mm; 
 grosimi: 75  2; 80  2; 85  2; 

90 2; 95 2; 115 2;          
120  2 mm. 

La cerere se pot livra ]i alte 
dimensiuni. 
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1.2 Identificarea produselor 
Panourile compozite u]oare 

autoportante – GREEN PANEL DIP 
sunt livrate ambalate în folii de poli-
etilen` ]i sunt marcate cu o etichet`, 
care va cuprinde: 

- denumirea ]i adresa 
produc`torului; 

- dimensiunile panoului; 

- grosimea stratului termoizo-
lant; 

- tipul ]i grosimea fe\elor ; 
- data fabrica\iei 
Fiecare livrare va fi înso\it` de 

declara\ie de conformitate cu         
prezentul agrement tehnic. 

 
 
 

 
2. Agrementul tehnic 

 
2.1 Domeniile acceptate de utilizare în 

construc\ii 
Panourile compozite u]oare 

autoportante – GREEN PANEL DIP se 
pot utiliza la realizarea elementelor 
verticale nestructurale cu rol de com-
partimentare ]i închidere la cl`diri cu 
regim normal de exploatare (umidi-
tatea relativ` a aerului interior de 
60%, cu excep\ia b`ilor ]i buc`t`riilor 
care au aplicat` pe suprafa\a pere\ilor 
finisaje cu rol de barier` contra va-
porilor de ap`). 

Elementele nestructurale exte-
rioare realizate din panouri  GREEN 
PANEL DIP se vor amplasa pe un so-
clu din beton având în`l\imea de cel 
pu\in 40 cm, m`surat` de la cota cea 
mai înalt` a terenului sistematizat. 
Fa\a exterioar` a acestor elemente tre-
buie protejat` cu straturi de finsaj im-
permeabile la ap`. 

Este interzis` fixarea sau 
ag`\area de obiecte grele (ca de ex. 
obiecte sanitare, \evi, obiecte de mobil-
ier, draperii, etc.) de panourile u]oare 
GREEN PANEL DIP. 

Produsele se aplic` numai urmare 
unui proiect de execu\ie întocmit cu   
respectarea Legii 10/1995 privind cali-
tatea în construc\ii, cu modific`rile ]i 

complet`rile ulterioare ]i a regle-
ment`rilor tehnice în vigoare. 

 
2.2 Aprecierea asupra produsului 
2.2.1 Aptitudinea de exploatare în 
construc\ii 

Prin conformarea construc\iei ]i 
prin m`surile de protec\ie seismic`, la 
foc, termic`, acustic`, conform regle-
ment`rilor tehnice specificate în ca-
drul prezentului agrement tehnic, 
cl`dirile având elementele de închide-
re/compartimentare realizate cu pa-
nouri compozite u]oare autoportante 
GREEN PANEL DIP satisfac cele 6   
cerin\e     esen\iale   din   Legea   nr. 
10/1995 privind calitatea în cons-
truc\ii, cu modific`rile din Legea 
123/2007.  

 
 Rezisten\` mecanic` ]i         

stabilitate 
Pere\ii realiza\i din panouri 

compozite u]oare autoportante 
GREEN PANEL DIP sunt elemente 
nestructurale, care nu influen\eaz` 
rezisten\a ]i stabilitatea cl`dirilor, pe 
ale c`ror elemente de construc\ie sunt 
aplicate. 

Panourile GREEN PANEL DIP 
realizate de S.C. GREEN PANEL 
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S.R.L. Clinceni – jud. Ilfov, au o      
comportare  bun` la ac\iunea vântului 
(presiune ]i suc\iune), la proiectare 
urmând s` se \in` seama de presiunea 
de baz` a vântului, în func\ie de zona 
eolian` în care este amplasat` con-
struc\ia.  

Panourile GREEN PANEL DIP, în 
func\ie de intensitatea înc`rc`rii  apli-
cate ]i grosimea fe\elor din magnezit, 
prezint` urm`toarele s`ge\i m`surate 
în centrul pl`cii: 
- L/250 – pentru o sarcin` uniform 

distribuit` de: 
 50 daN/m2 – pentru fe\e cu gro-

simea de 6 mm 
 65 daN/m2 – pentru fe\e cu gro-

simea de 9 mm 
- L/150 – pentru o sarcin` uniform 

distribuit` de: 
 75 daN/m2 - pentru fe\e cu gro-

simea de 6 mm 
 130 daN/m2 - pentru fe\e cu gro-

simea de 9 mm 
- L/100 – pentru o sarcin` uniform 

distribuit` de: 
 100 daN/m2 - pentru fe\e cu gro-

simea de 6 mm 
 260 daN/m2 - pentru fe\e cu gro-

simea de 9 mm 
în care L = 2200 mm. 

 
 Securitate la incendiu 

Panourile GREEN PANEL DIP nu 
conduc la pericole de incendiu ]i 
explozie în exploatare.  

Clasa de reac\ie a panourilor 
compozite u]oare autoportante  -
GREEN PANEL DIP este B, s1, d0.  

Limita de rezisten\` la foc a 
elementelor de compartimentare 
verticale nestructurale realizate din 
panouri compozite autoportante  - 
GREEN PANEL DIP este în func\ie de 

alc`tuirea ]i natura straturilor. Limita 
de rezisten\` la foc poate fi m`rit`, 
prin placarea suplimentar`, pe 
întreaga suprafa\` a pl`cilor 
incombustibile din magnezit sau gips-
carton, cu produse rezistente la foc 
(de ex. un strat suplimentar din pl`ci 
incombustibile din magnezit sau din 
pl`ci din gips-carton rezistente la foc, 
cu sau f`r` un strat suplimentar din 
vat` mineral` etc.). 

 
 Igien`, s`n`tate ]i mediu 

înconjur`tor 
Panourile compozite u]oare 

autoportante –  GREEN PANEL DIP 
nu eman` substan\e poluante ]i nu 
constituie un risc pentru s`n`tatea 
oamenilor]i mediu.  

 
 Siguran\` în exploatare 

Straturile vizibile ale panourilor 
GREEN PANEL DIP nu creeaz` 
riscuri de accidentare prin ag`\are, 
r`nire sau lovire a utilizatorilor. 

Este interzis` fixarea sau 
ag`\area de obiecte grele (ca de ex. 
obiecte sanitare, \evi, obiecte de 
mobilier, draperii, etc.) de pere\ii 
realiza\i din panouri u]oare GREEN 
PANEL DIP 

 
 Protec\ie împotriva zgomotului 
Indicele de izolare la zgomot ae-

rian al panourilor GREEN PANEL 
DIP, la frecven\a sunetului de 500 Hz 
este de cca.38 db.  

Prin realizarea elementelor de 
compartimentare în alc`tuirea:  pa-
nou compozit u]or GREEN PANEL 
DIP -  spa\iu (aer sau umplut cu un 
material fonoabsobant - panou com-
pozit u]or GREEN PANEL DIP, se pot 
ob\ine elemente de compartimentare 
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care s` asigure o izolare fonic` la 
zgomot aerian de minim 52 dB. 

 Economie de energie ]i izolare 
termic` 

Conductivitatea termic` de calcul 
a spumei termoizolante rigide PIR, la 
temperatura de +100C este de 0,022 
W/(mK). 

Rezisten\a termic`, respectiv 
transmitan\a termic` a panourilor, cu 
fe\e din pl`ci de magnezit de 9 mm gro-
sime, în func\ie de grosimea stratului 
termoizolant, este conform tabelului nr. 
1. 

Tabelul nr. 1 
Grosime strat 
termoizolant 

Rezisten\` 
termic` 
panou 

Transmitan\` 
termic` panou 

[mm] [m2K/W] [W /(m2K)] 
50 2,44 0,41 
60 2,89 0,35 
90 4,26 0,23 
 

2.2.2 Durabilitatea (fiabilitatea) ]i 
între\inerea 

Principalele criterii de 
durabilitate se refer` la men\inerea 
calit`\ilor mecanice, a etan]eit`\ii la 
ap` ]i la aer precum ]i la conservarea 
calit`\ilor termofonoizolante. 

Între\inerea ]i repararea 
elementelor de construc\ie realizate din 
panouri GREEN PANEL DIP se face 
prin m`suri obi]nuite. 

Durata   de   via\`   a  panourilor 
GREEN PANEL DIP, în condi\ii 
normale de exploatare este de minim 
30 de ani.  

Garan\ia acordat` de produc`tor 
pentru lucr`rile efectuate se va stabili 
prin contract, de la caz la caz, dar nu 
va fi mai mic` de 2 ani, în condi\iile 
respect`rii regulilor de montare ]i 
exploatare date de produc`tor. 
 

 
 
2.2.3 Fabrica\ia ]i controlul 

Executarea panourilor compozite 
u]oare autoportante – GREEN 
PANEL DIP se face pe linia de 
fabrica\ie a societ`\ii GREEN PANEL 
S.R.L.  din Clinceni – jud. Ilfov. 

Fluxul tehnologic de realizare a 
produselor presupune: 
a) Fixarea pl`cilor de magnezit sau 

gips-carton (dup` caz, la dimen-
siunile standard sau debitate la 
dimensiunile prev`zute în proiectul 
de execu\ie) în ramele instala\iei 
de spumare, distan\a dintre fe\e 
fiind reglat` în func\ie de grosimea 
miezului termoizolant din spum` 
rigid` PIR 

b) Cuplarea furtunelor instala\iei de 
spumare la ]tu\urile ramelor 

c) Dozarea ]i amestecarea 
componentelor spumei 
termoizolante  PIR (aceast` 
opera\ie, inclusiv men\inerea 
recipien\ilor cu componentele 
lichide la temperatura de 18 – 
230C se face automatizat, prin 
programarea calculatorului 
instala\iei de spumare)  

d) Injectarea spumei în spa\iul dintre 
fe\ele de magnezit`/gips-carton 
fixate în ramele instala\iei de 
spumare (cantitatea de spum`, 
presiunea, temperaturile de 
aplicare ]i de înt`rire precum ]i 
durata de timp de înt`rire sunt 
realizate automat, prin 
programarea instala\iei de 
spumare) 

e) Scoaterea panourilor din cadrul 
instala\iei de spumare (dup` 
înt`rirea spumei) ]i transportul 
panourilor în zona de 
inscrip\ionare ]i ambalare. 
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În vederea asigur`rii constan\ei 
calit`\ii, produc`torul va  urm`ri: 
       a) intern unit`\ii  

Realizarea produc\iei în 
conformitate  cu  prevederile 
standardului SR EN ISO 9001-2008. 

Produc`torul GREEN PANEL 
S.R.L., asigur` prin control intern, la 
recep\ia materialelor, c` acestea sunt 
înso\ite de declara\ii de conformitate ]i 
corespund condi\iilor cerute de 
procesul tehnologic.  
      b) extern unit`\ii 

Societatea GREEN PANEL S.R.L. 
Clinceni – jud. Ilfov are în curs de 
certificare sistemul de       management 
al calit`\ii în conformitate cu 
standardul SR EN ISO 9001:2008 de 
c`tre societatea EUROCONSULT CMS 
GRUP Bucure]ti  

 
2.2.4 Punerea în oper` 

Punerea în oper` a panourilor  
compozite u]oare autoportante – 
GREEN PANEL DIP se face în 
conformitate cu proiectul de execu\ie ]i 
cu tehnologia de montare elaborat` de 
firma produc`toare. 

Panourile GREEN PANEL DIP se 
pot pune în oper`, f`r` dificult`\i 
particulare într-o lucrare de precizie 
normal`. 

Punerea în oper` a panourilor 
GREEN PANEL DIP presupune 
urm`toarele opera\iuni principale: 

- verificarea planeit`\ii fe\ei 
inferioare, pe care urmeaz` s` fie 
fixate col\arele metalice din tabl` 
galvanizat`; 

- fixarea col\arelor metalice, cu 
]uruburi pentru lemn, de plan]eul din 
lemn   

- introducerea, în spa\iul liber 
dintre col\arele metalice, a 
conectorilor DIP (din rigle de lemn 

masiv sau OSB ]i spum` PIR (fig. nr. 
2); 

- a]ezarea panoului DIP, prin 
introducerea conectorilor, in spa\iul 
liber dintre fe\ele din magnezit` ale 
panourilor, de la muchia inferioar`; 

- introducerea conectorului 
vertical, în spa\iul liber dintre fe\ele 
panoului montat anterior; 

- a]ezarea urm`torului panou, 
prin introducerea în acesta a 
conectorului de la partea inferioar` ]i 
a conectorului din muchia vertical` a 
panoului montat anterior; 

- se a]eaz` urm`toarele panouri, 
a]a cum s-a descris; 

- se introduc conectorii DIP de la 
partea superioar` - identici cu cei de 
la partea inferioar`, in spa\iul liber 
dintre fe\ele panoului, aferente 
muchiei superioare a panourilor (fig. 
nr. 3); 

- se monteaz` plan]eul superior, 
dup` care se fixeaz` col\arele 
metalice din o\el zincat de la partea 
superioar`, fixarea col\arelor de la 
partea superioar` se face la fel ca la 
partea inferioar` (fig. nr. 3 ]i fig. nr. 
4). 

În cazul în care în`l\imea unui 
perete dep`]e]te în`l\imea standard a 
unui panou (dup` caz, 2440, 2500 sau 
2800 mm), acesta se realizeaz` prin 
suprapunerea a dou` panouri, cu 
decalarea pe vertical` a rosturilor 
orizontale dintre panourile DIP 
adiacente (fig. nr. 5)   

 În figura nr. 6 sunt prezentate 
exemple de sec\iuni orizontale 
referitoare la:  

- îmbinare perete sistem DIP cu 
perete sistem DIP (fig. 6a) 

- îmbinare perete sistem DIP cu 
perete sistem SIP (fig. 6 b) 
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- îmbinare perete sistem DIP cu 
perete din zid`rie de c`r`mid`     (fig. 6 
c) 

- îmbinare perete sistem DIP cu 
perete din beton (fig. 6 d). 

Elementele de tâmpl@rie se fixeaz` 
de profilele perimetrale din lemn ale 
panoului/panourilor adiacente golului 
de tâmpl@rie (fig. nr. 7).  

În figura nr. 8 este prezentat un 
exemplu de realizare a unui perete din 
panouri autoportante DIP în spa\iul 
dintre un gol dat. 

Acoperirea rosturilor dintre 
panourile GREEN PANEL DIP se face 
cu materiale de rostuire uzuale, ca in 
cazul pl`cilor din gips-carton. 

Finisarea suprafe\elor panourilor 
se face cu vopsele sau tencuieli 
minerale. 

 
2.3 Caietul de prescrip\ii tehnice 
2.3.1 Condi\ii de concep\ie 

Panourile compozite u]oare 
GREEN PANEL DIP sunt concepute ca 
panouri pentru realizarea de elemente 
de închidere ]i compartimentare 
verticale  autoportante.  

La elaborarea proiectelor de 
cl`diri realizate cu elemente de 
închidere/compartimenatre 
autoportante din panouri GREEN 
PANEL DIP se va \ine seama atât de 
recomand`rile produc`torului, cât ]i 
de prevederile urm`toarelor 
reglement`ri tehnice române]ti privind 
ac\iunile în construc\ii: 

 CR 0-2005 – “Cod de proiecta-
re. Bazele proiect`rii structuri-
lor de construc\ii”; 

 P100-1/2006 – “Cod de proiec-
tare seismic`. Partea  1-a. 
Prevederi de proiectare pentru 
cl`diri”; 

 NP 082-2004 – “Cod de 
proiectare privind bazele 
proiect`rii ]i ac\iuni asupra 
construc\iilor. Ac\iunea 
vântului”; 

  “Normativ de siguran\` la foc   
a   construc\iilor”   –   indica-
tiv  P 118-99; 

 NP 068-02 –"Normativ privind 
proiectarea cl`dirilor civile din 
punct de vedere al cerin\ei de 
siguran\` in exploatare 

 C125-2005 – “Normativ pri-
vind proiectarea ]i executarea 
m`surilor de izolare fonic` ]i a 
tratamentelor acustice la 
cl`diri”; 

 C107-2005 – “Normativ pri-
vind calculul termotehnic al 
elementelor de construc\ie ale 
cl`dirilor”; 

 STAS 10101/20-90: “Ac\iuni în 
construc\ii. {nc`rc`ri date de  
vânt”; 

 STAS 6156-86: “Protec\ia 
împotriva zgomotului în 
construc\ii civile ]i industriale. 
Limite admisibile ]i parametri 
de izolare fonic`”; 

 
2.3.2 Condi\ii de fabricare 

Fabricarea se va face conform 
tehnologiei stabilite de produc`tor. 

Constan\a calit`\ii este asigurat` 
prin control intern ]i extern, conform 
reglement`rilor în vigoare. 

Controlul intern al calit`\ii 
const` în principal, în: 

- verificarea materiilor prime; 
- verificarea fe\elor din pl`ci de 

magnezit`/gips-carton sub as-
pectul grosimii, planeit`\ii, ]i 
dup` caz, dimensiunilor de de-
bitare; 



 

 Agrement tehnic nr. 016-02/295-2010                                        Pagina nr. 8 din 23 

- verificarea parametrilor insta-
la\iei de spumare; 

- verificarea dimensiunilor pa-
noului GREEN PANEL DIP în 
ansamblu. 

Controlul periodic al calit`\ii 
produselor finite se refer` la determi-
narea caracteristicilor fizico-mecanice. 

Verific`rile periodice pe produse-
le finite se vor executa în laboratoare 
autorizate/acreditate. 

Calitatea panourilor compozite 
u]oare GREEN PANEL DIP este ga-
rantat` de produc`tor prin certificate 
de calitate eliberate pe loturi. 

 
 2.3.3 Condi\ii de livrare 
 La livrare, produsele trebuie s` 
fie înso\ite de declara\ie de conformita-
te cu prezentul agrement tehnic, potri-
vit prevederilor standardului    SR EN    
17050-1:2005 “Criterii generale pen-
tru         declara\ia de conformitate 
dat` de furnizori”.  

Pentru depozitarea de scurt`   du-
rat` ]i lung` durat`, produc`torul va 
preciza datele privind condi\iile depo-
zit`rii (temperatur`, clas` de   pericu-
lozitate, etc., inclusiv cele     aferente 
ambalajului). 

 
2.3.4 Condi\ii de punere în oper` 

Punerea în oper` a panourilor 
compozite u]oare autoportante – 
GREEN PANEL DIP se va face în 
conformitate cu recomand`rile 
produc`torului ]i cu proiectul de 
execu\ie. 

La punerea în oper` se va 
verifica: 

 dac` panourile au fost montate 
conform planului de panotaj, 
în special în zona golurilor de 
tâmpl`rie; 

 modul de fixare a panourilor; 

 planeitatea, verticalitatea ]i 
dimensiunea rosturilor         
panourilor; 

 aplicarea straturilor de pro-
tec\ie ]i finisaj, pe fe\ele pa-
nourilor. 

 
*       * 

* 
 

La executarea lucr`rilor se vor 
lua m`suri pentru prevenirea umezirii  
produselor, atât în timpul transportu-
lui, depozit`rii, manipul`rii cât ]i în 
procesul de aplicare. 

La punerea în oper` se va \ine 
seama ]i de prevederile din 
urm`toarele documente tehnice 
române: 

- C 300-94 “Normativ de 
prevenire ]i stingere a      
incendiilor pe durata 
execut`rii lucr`rilor de 
construc\ii ]i instala\ii 
aferente acestora”; 

- “Regulament privind protec\ia 
muncii în construc\ii”; 

- “Norme generale de protec\ia 
muncii” aprobate de 
Ministerul Muncii cu Ordinul 
nr. 508 din 20.11.2002 ]i de 
Ministerul S`n`t`\ii cu 
Ordinul nr. 933 din 
25.11.2002.  

   
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

              Concluzii 
     Aprecierea global` 
 Utilizarea “panourilor compozite 

u]oare autoportante – GREEN 
PANEL DIP”, în domeniile de  
utilizare acceptate este apreciat` 
favorabil, în condi\iile specifice 
din România, dac` se respect` 
prevederile prezentului agrement 
tehnic. 



 

 Agrement tehnic nr. 016-02/295-2010                                        Pagina nr. 9 din 23 

 
Condi\ii 
 Calitatea materialelor componente 

]i metoda de fabricare au fost      
examinate ]i g`site satisfy`c`toare 
]i trebuie men\inute la acest      
standard pe toat` durata de val-
abilitate a acestui agrement. 

 

 Acordând acest agrement,   Consiliul 
Tehnic Permanent pentru Con-
struc\ii nu se implic` în prezen\a 
]i/sau absen\a drepturilor legale ale 
firmei de a comercializa, a pune în 
oper` sau între\ine produsele. 

 

 Orice recomandare relativ` la      
folosirea în condi\ii de siguran\` a 
acestui produs, care este con\inut` 
sau se refer` la acest agrement 
tehnic, reprezint` cerin\e minime ne-
cesare la punerea lor în oper`. 

 

 ICECON S.A. Bucure]ti r`spunde 
de exactitatea datelor înscrise în 
Agrementul Tehnic ]i de testele  
care au stat la baza acestor date. 
Agrementele tehnice nu îi absolv` 
pe furnizori ]i/sau utilizatori de re-
sponsabilit`\ile ce le revin     con-
form reglement`rilor în vigoare. 

 

 Verificarea men\inerii aptitudinii de 
utilizare a produselor va fi   
realizat` conform programului 
stabilit de c`tre ICECON S.A.    Bu-
cure]ti, dup` cum urmeaz`: 
- Verific`ri la 18 luni – inspec\ia, 

sub aspectul comport`rii în ex-
ploatare (aspect ]i func\ionalitate) 
a cl`dirilor a c`ror elemente de 
închidere/compartimenatre au fost 
realizate cu utilizarea panourilor 
compozite u]oare autoportante  – 
GREEN PANEL DIP, la cel pu\in 
trei clien\i. 

 
 Ac\iunile cuprinse în program ]i 

modul lor de realizare vor respecta 
actele normative ]i reglement`rile 
tehnice în vigoare. 

 

 ICECON S.A. Bucure]ti va informa 
Consiliul Tehnic Permanent pentru 
Construc\ii despre rezultatul veri-
fic`rilor, iar dac` acestea nu do-
vedesc men\inerea aptitudinii de 
utilizare, va solicita CTPC de-
clan]area ac\iunii de suspendare a 
agrementului tehnic. 

 

 Suspendarea se declan]eaz` ]i în 
cazul constat`rii prin controale, 
de c`tre organisme abilitate, a  
nerespect`rii men\inerii constante 
a condi\iilor de fabrica\ie ]i 
utilizare ale produselor; 

 

 În cazul în care titularul de    
agrement tehnic nu se               
conformeaz` acestor prevederi se 
va declan]a procedura de           
retragere a   agrementului tehnic. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pentru grupa specializat` nr. 02 
 

Pre]edinte 
Dr.Ing. Liana  Manolache 

 
Pre]edinte Director General 
Prof. Univ. Dr. Ing. Dr. h.c. 

Polidor BRATU 

 

Valabilitatea 30.11.2013 
     Prelungirea valabilit`\ii sau    
revizuirea prezentului agrement 
tehnic trebuie solicitat` cu cel 
pu\in trei luni înainte de data ex-
pir`rii. În cazul neprelungirii vala-
bilit`\ii, agrementul tehnic se anu-
leaz` de la sine. 
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Membru al Academiei de }tiin\e Tehnice din România 

3. Remarci complementare ale grupei specializate 
  
 Grupa specializat` nr. 02 din ICECON S.A. Bucure]ti a examinat               
documenta\ia ]i rezultatele încerc`rilor referitoare la “Panouri compozite u]oare 
autoportante – GREEN PANEL DIP” realizate de S.C. GREEN PANEL S.R.L. din 
comuna Clinceni – jud. Ilfov, concluzionând urm`toarele: 

- produsele care fac obiectul prezentului agrement tehnic prezint` caracteris-
tici corespunz`toare domeniului de utilizare (conform pct. 2.1 din agremen-
tul tehnic); 

- în urma inspec\iei tehnice a liniei de fabrica\ie a panourilor compozite 
u]oare autoportante – GREEN PANEL DIP, efectuat` de speciali]ti din ca-
drul S.C. ICECON S.A. a reie]it c` societatea S.C. GREEN PANEL  S.R..L. 
dispune de spa\ii, echipamente automatizate ]i echipamente de monitorizare 
adecvate procesului de produc\ie, precum ]i de resurse umane calificate, ca-
re creaz` premisele realiz`rii unor produse de calitate. 
 

Orice modificare a procedeului de realizare a panourilor compozite u]oare 
autoportante – GREEN PANEL DIP, de introducere a noi componente, se vor 
aduce la cuno]tin\a elaboratorului de agrement tehnic. 

  
Sinteza rapoartelor de încercare 

În tabelul nr. 2 sunt prezentate valorile [ncarcarilor functie de sageata 
rezultate în urma încerc`rilor efectuate  pe panouri compozite u]oare autoportante 
GREEN PANEL DIP.  

Tabelul nr. 2 
Nr. 
Crt. 

 
Caracteristic` 

Unitate 
 de  

m`sur` 

Nivel  de 
referin\` 

Valoare 
determi-

nat` 

Metod` de 
determinare 

 
Executant 

0 1 2 3 4 5 6 
Panou compozit u]or autoportant GREEN PANEL DIP 
Dimensiuni panou: lungime 2440 mm, l`\ime 1220 mm 

Schem` static`: simpl` rezemare pe 2 reazeme 
Deschidere: 2200 mm 

Grosime panou 62 mm (2 fe\e din magnezit` de 6 mm ]i strat termoizolant median de 50 mm)  
1 Comportare la 

înc`rcare uniform 
distribuit` 
perpendicular` pe 
suprafa\` 
- înc`rcare care a 

produs o defroma\ie 
de: 

 H/250 
 H/150 
 H/100 

daN/m2 Minim 50  
 
 
 
 
 
 
 

50 
75 
100 

Metod` ICE-
CON 

ICECON 
TEST 
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Tabelul nr. 2(continuare) 

Nr. 
Crt. 

 
Caracteristic` 

Unitate 
 de  

m`sur` 

Nivel  de 
referin\` 

Valoare 
determi-

nat` 

Metod` de 
determinare 

 
Executant 

0 1 2 3 4 5 6 
Panou compozit u]or autoportant GREEN PANEL DIP 
Dimensiuni panou: lungime 2440 mm, l`\ime 1220 mm 

Schem` static`: simpl` rezemare pe 2 reazeme 
Deschidere: 2200 mm 

Grosime panou 108 mm (2 fe\e din magnezit` de 9mm ]i strat termoizolant median de 90 mm) 
2 Comportare la 

înc`rcare uniform 
distribuit` 
perpendicular` pe 
suprafa\` 
- înc`rcare care a 

produs o defroma\ie 
de: 

 H/250 
 H/150 
 H/100 

 

daN/m2 Minim 50  
 
 
 
 
 
 
 

65 
130 
260 

Metod` ICE-
CON 

ICECON 
TEST 

3 Rezisten\` la ]oc J F`r` degrad`ri 
la c`derea unui 
corp moale cu 
masa de 30 kg, 
de la [n`l\imea 

de 600 mm 
(180 J) 

Nu s-au 
semnlat 

degrad`ri 
la c`derea 
unui corp 
moale cu 

masa de 30 
kg, de la 
[n`l\imea 

de 600 mm 
(180 J) 

Metod` ICE-
CON 

ICECON 
TEST 

4 Rezisten\` termic` m2K/W Minim 1,50 2,20 EN 12667 :2001 ICECON 
TEST 

5 Clas` de reac\ie la foc - - B, s1, d0 SR EN ISO 
11925-

2:2002/C91/2007 
SR EN 

13823:2004 
Clasificare con-

form SR EN 
13501-1:2008 

Centrul 
Na\ional 
pentru 

Securitate 
la Incendiu 
]i Protec\ie 

Civil` - 
Bucure]ti 
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4. Anexe 
 

 Extrase din procesul verbal nr. 295 din 05.11.2010  al ]edin\ei de deliberare a 
grupei specializate nr. 02 din ICECON S.A.  
 

Grupa specializat` nr.02 “Elemente de închidere, compartimentare, pere\i 
nestructurali, tâmpl`rie ]i vitraje” din ICECON S.A., alc`tuit` din: 

-pre]edinte:  Dr. ing. Liana Manolache  
-raportor:   Dr. ing. Adrian |abrea 
-membrii:     Dr. ing. Liana Manolache 
                     Ing. Mircea Mandescu  
           

analizând: 
- cererea de agrement tehnic înregistrat` cu nr. 09.10.056.016 din data de 
28.10.2009 a firmei  S.C. GREEN PANEL S.R.L., în calitate de solicitant, 
referitoare la ”Panouri compozite u]oare autoportante – GREEN PANEL DIP”, 
împreun` cu: 
- dosarul preliminar al solicitantului 
- rapoartele de încercare  
- concluziile inspec\iilor efectuate de membrii grupei specializate 
- proiectul de agrement tehnic,  
 
propune: 
- aprobarea de c`tre CTPC a agrementului tehnic nr. 016-01/295–2010 „Panouri 
compozite u]oare autoportante – GREEN PANEL DIP”, cu termen de valabilitate 
30.11.2013. 

Prelungirea valabilit`\ii sau revizuirea prezentului agrement tehnic trebuie 
solicitat` cu cel pu\in trei luni înainte de data expir`rii. În cazul neprelungirii 
valabilit`\ii, agrementul tehnic se anuleaz` de la sine. 

 
 

 Dosarul tehnic al agrementul tehnic nr. 016-01/295-2010 con\inând 44 
pagini face parte integrant` din prezentul agrement tehnic. 

 
       

              Raportorul grupei specializate nr. 02 
Dr.ing. Adrian |abrea 

          
 

     Membrii grupei specializate nr.02:   
Ing. Mircea Mandescu 
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Ing. Cristina Dima 
Ing. Laura Ularu 
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Figura nr. 1 – Detalii imbinare 
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Figura nr. 2a – Prindere perete DIP de funda\ie 
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Figura nr. 2b – Prindere perete DIP de pardoseal` 
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Figura nr. 3– Prindere perete DIP la plan]eu 
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Figura nr. 4 – Eleva\ie panouri DIP cu [n`l\imi standard 
 

 
Figura nr. 5 – Eleva\ie panouri DIP cu [n`l\imi mai mari dec@t standard 
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Figura nr. 6a – {mbinare perete sistem DIP cu perete sistem DIP 
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Figura nr. 6b – {mbinare perete sistem DIP cu perete sistem SIP 
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Figura nr. 6c – {mbinare perete sistem DIP cu perete car`mid` 

 
Figura nr. 6d – {mbinare perete sistem DIP cu perete beton 
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Figura nr. 7 – Sec\iuni DIP [n zona golurilor de u]` 
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Figura nr. 8 – Detaliu [mbinare panou DIP [ntr-un gol dat 


