
                                                                                                          

DOCUMENTAŢIE
POLICARBONAT



                

                      Astăzi viaţa, în continuă evoluţie, generează zilnic noi 
comportamente, noi exigenţe şi modalităţi de expresie.

                    Aluterm Group,  sinonim al calităţii  şi  atenţiei la 
consumator, a dat viaţă unui nou stil, în ton cu gândurile  şi anticipând 
dorinţele beneficiarului de a căuta mereu noi stimuli. 

Începe o nouă eră a notiunii de construcţie, de habitat uman proiectat 
şi structurat în jurul individului, pentru el.

Funcţionalitatea se împleteşte  cu designul şi dă viaţă unei eleganţe noi, căutate îndelung.

Automatizarea, protagonistul  de netăgăduit  în aplicaţii rezidenţiale, industriale şi comerciale, este prezenţa care 
atrage toate privirile.

Plăcile din policarbonat seduc nevoia umană de lumină, o corelează cu ambientul  şi o integrează în proiect prin 
suple soluţii.
 Ochiul se odihneşte în baia de culori şi efecte cromatice, protejat de acţiunea nocivă a razelor ultraviolete.

Crearea  armoniei.  Acesta  este  proiectul  rational  şi  concret   al 
Aluterm, ce prinde formă  în portofoliul complet de automatizări şi 
sisteme  din  policarbonat:  compoziţii  de  geometrie  riguroasă  în 
avangarda tehnicii, indispensabile pentru a orchestra cel mai bine, 
rafinate fantezii arhitectonice.

Inovaţia tehnologică se împleteşte în mod natural cu designul 
şi garantează o magistrală performantă  şi o fiabilitate exemplară. 
Designul,  funcţionalitatea şi  soluţiile  inovatoare sunt  prerogativele 
fundamentale pentru valorificarea ambianţei estetice şi garantează 
o funcţionare formală completă, în concordanţă cu stilul unei vieţi 
moderne. 



                                                                                                                                    

SISTEME DE ACOPERIRI ŞI PEREŢI  DIN  POLICARBONAT

Orice activitate umană, de la facerea Lumii şi până în prezent, a fost condiţionată de 2 factori majori: 
Lumina şi Căldura.

Soarele a fost, este şi va fi motorul vietii pe Pământ. Pentru a gestiona aceste premise ale dezvoltării, 
omul a luptat mereu cu limitele impuse de mediu.

Numai imaginatia  şi ingeniozitatea l-au călăuzit în această luptă, dar au fost îndeajuns pentru a aduce 
civilizaţia noastră în epoca luminii şi a cunoaşterii.

Firma Aluterm a vrut să aibă un rol în aceste strădanii şi ce putea să facă mai bine decât să propună 
şi pieţei din România un material care a revoluţionat gândirea în domeniul construcţiilor oriunde pe glob, respectiv 
sistemele de acoperiri şi pereţi cu placi din policarbonat.

Policarbonatul, cel mai evoluat produs din clasa plastomerilor, este cunoscut la noi de ani de zile, iar 
aportul firmei Aluterm este de potenţare la maxim  a domeniilor de utilizare. Versatil, materialul „a facut carieră” 
într-o paletă largă de aplicaţii, în special în domeniul construcţiilor,  sub formă de plăci celulare, compacte sau 
profilate.

Din 1998, plăcile din policarbonat ajung în România prin intermediul nostru. Producerea lor în Elveţia 
de unul din liderii mondiali în domeniu asigură din start piata română de calitatea şi inteligenţa acestor produse 
extraordinare. Venite ca urmare a necesităţii de lumină şi gestionare  eficientă a căldurii pentru amenajările umane 
de orice tip, plăcile din policarbonat Macrolux se impun în ansamblul modern prin transparenţă, gradul  mare de 
finisare, rezistenta maximă la impact şi izolarea termică ce o asigură.

Variantele multiple de sisteme constructive din policarbonat oferite de firma Aluterm permit folosirea 
lor în funcţie de orice nevoi sau condiţii impuse de destinaţia şi executarea construcţiilor:
 
      Plăci celulare                                                   Plăci compacte                               Plăci profilate   
   Macrolux Long Life                                     Macrolux Extra Life                         Macrolux Rooflite Wave
   Macrolux Super Life                                                                                              Macrolux Rooflite Greca
   Macrolux Athermic

 

  

  



Plăci celulare din policarbonat Macrolux Long Life

                    
         

 Plăcile  Macrolux Long Life au o suprafaţã protejatã împotriva îmbătrânirii produsă de 
acţiunea razelor solare. Sunt produse prin tehnologia coextrudării cu absorbanţi stratificaţi 
de UV. Această tehnică permite plăcilor menţinerea în timp a caracteristicilor de 
transparenţă şi de o bună rezistenţă la impact. Fiabilitatea plãcilor Macrolux Long Life 
oferă o utilizare în cele mai variate domenii. Partea protejată prin coextrudare la UV se 
deosebeşte printr-o peliculă inscripţionată cu numele produsului. 

Utilizare
Plăcile Macrolux Long Life sunt ideale pentru toate aplicaţiile unde se cer simultan:

• izolare termică
• transparenţă
• raport greutate proprie / rezistenţă mecanică favorabil
• caracteristici fizico-mecanice stabile în timp.

Aplicaţii
Aceste caracteristici deosebite oferă plăcilor Macrolux Long Life o adaptare corespunzătoare pentru lucrări de 
tipul:

• construcţii industriale – luminatoare, acoperişuri transparente şi izolante;
• construcţii sociale şi urbane – acoperiri de pasaje pietonale, cabine, adăposturi, pereţi despărţitori şi 

parapeţi;
• construcţii sportive – deschideri luminoase izolante cu rezistenţă optimă la impact, acoperişuri, pereţi 

despărţitori;
• agricultură – acoperiri de sere unde este necesar un bun izolator termic şi o rezistenţă excepţională la 

îmbătrânire.

Caracteristici tehnice
Plăcile Macrolux Long Life dozează trecerea luminii, diferitele culori permiţând 
iluminarea pasajelor de la 83% la 25%, corespunzător culorilor adoptate. Aceste 
caracteristici rămân neschimbate atâta vreme cât plăcile sunt tratate împotriva 
îmbătrânirii.

Grosime 
mm/ nr. 
de pereţi

Transmisia luminoasă la plăcile 
MacroluxP®P Long Life

%
transparen

t alb opac bronz

4,5/2 83 70 54
6/2 82 70 54
8/2 81 50 46
10/3 79 48 40
16/2 78 38 33
16/3 76 35 31
20/2 82 36 32
20/3 74 34 30
20/5 54 32 28
25/5 60 30 26
30/4 70 35 28
32/4 70 34 26
35/4 65 33 25

                                                                                                                                                                                     



Izolarea termică
Rezistenţa la transfer termic este un factor important în alegerea unui material de construcţie. Pe lângă valorile 
proprii, li se adaugă şi cele obţinute datorită “efectului de seră” corespunzător plăcilor Macrolux Long Life.

Grosime/nr.
de pereţi

(mm/ )

K
(W/m2 0K)

K
(kcal/m2h0K)

Grosime/nr.
de pereţi

(mm/ )

K
(W/m2 0K)

K
(kcal/m2h0K)

4/2 4,0 3,5 16/5 1,9               1,6
4,5/2 3,8 3,2 20/5 1,8 1,6
6/3 3,3 2,9 25/5 1,7 1,5
8/3 3,0 2,6 32/5 1,6 1,4

10/3 2,8 2,5 35/5 1,3 1,1

Coeficientul de  dilatare termică
Coeficientul de dilatare termică este de 0,065 mm/mC (6,5 x 10P-5P /P0PC). Această valoare este cea mai mare în 
raport cu materialele uzuale asemănătoare folosite în construcţii, deci calculul îmbinărilor se va face cu multă 
atenţie astfel încât să compenseze dilatările.

Comportament la foc

Plăcile celulare din policarbonat Macrolux Long Life au fost testate în toate laboratoarele 
de specialitate din Europa şi corespund celor mai severe cereri de rezistenţă la foc.

Ţara Clasa de 
autostingere Grosimi

Ţara
Clasa de 

autostingere Grosimi

Italia 1

6 şi 10 mm S2P
16 mm S3P
25 mm S5P Elveţia NT 02-06 16 mm S3P

Franţa

SNPE M1

6 şi 10 mm S2P
16 mm S4PR
25 mm S5P

Anglia BS5257
10 mm S2P
16 mm S3P

M2

16 mm S3P
30, 32 şi 35 mm 

S4P

România
C2

6 mm S2P
10 mm S2P
16 mm S3P
25 mm S5P

Germania B1 16 mm S3P
4 mm S2P



Rezistenţa la impact

Eşantion
Încărcar

e
(kg)

Încărcar
e

(J)

Deformar
e

(mm)
Observaţii

1 2,0 19,6 9,5 fără stricăciuni

2 2,4 23,5 11,0 deformări în zona de 
presiune

3 2,7 26,5 12,0
deformări în zona de 

presiune

4 3,2 31,5 - placa perforată fără aşchii

Dimensiunile eşantionului sunt de 1 x 1 m, înălţimea în cădere 1m, suprafaţa este liberă.
Plăcile Macrolux Long Life oferă o rezistenţă foarte bună la impact. Rezultatela testelor efectuate în laborator 
asupra plăcii pun în evidenţă faptul că plăcile conservă 70% din rezistenţa iniţială la impact, pentru o perioadă de 
10 ani.

Raza minimă
Plăcile Macrolux oferă o diversitate de aplicaţii curbe proiectantului, existând posibilitatea de a se curba la rece, 
astfel valorile încărcărilor statice cresc. Pentru  a evita supratensionarea indusă de deformare, se va adopta raza 
minimă a curbei superioare după relaţia : 150 x grosimea plăcii.

Relaţia geometrică: r  =  (bP2P+ cP2P) / 2c
Raza  minimă  de 
curbură:

rBminB =  150  x  grosimea 
plăcii

b

c

ra
za



Accesorii
Pentru îmbinarea plăcilor sunt disponibile profilele din policarbonat U şi H. Aceste profile au rol de protecţie, 
respectiv de îmbinare, şi nu li se pot atribui funcţii de rigiditate.

                      Profil din policarbonat tip H
Pentru  grosimi

 ale plăcii
(mm)

cod a
(mm)

b
(mm)

c
(mm)

d
(mm)

e
(mm)

Lungime
(m)

6
M63

0 60 75 9 6,5 12 6

10
M63

1 65 80 13,5 10,5 12 6

16
M63

2 75 90 20 16,5 15 6

                       Model de îmbinare cu profil din policarbonat tip H

Profil din policarbonat tip U                         
Pentru 
grosimi

 ale plăcii
(mm)

cod a
(mm)

b
(mm)

c
(mm)

d
(mm)

Lungime / 
lăţime

(mm/mm)

6 M633 25 20 8,5 6,5 2100 / 6000
10 M634 30 25 12,5 10,5 2100 / 6000
16 M635 35 30 18,5 16,5 2100 / 6000
20 M640 35 30 22,5 20,5 2100 / 6000



Profil din aluminiu anodizat

Profile din aluminiu anodizat, Profil din aluminiu anodizat,

cod NC 3821, NC 3823 cu garniturile Mg 429D cod NC 3817 cu garniturile Mg 429D aferente

Cod Descriere Dimensiuni
standard U.M.

NC3817 profil de îmbinare din aluminiu anodizat, împreună cu garniturile 
din EPDM Mg 429D poziţionate pe ambele laturi aferente

6,5 Ml

 NC3821 profil de acoperire din aluminiu anodizat, cu rol estetic, se 
montează prin apăsare pe profilul cod NC 3823

6,5 Ml

NC3823 profil de îmbinare din aluminiu anodizat, împreună cu garniturile 
din EPDM Mg 429D poziţionate pe ambele laturi aferente

6,5 Ml



Buton de fixare

Buton de fixare, cod M960, M961, M962

Cod Descriere U.M.
M960 buton de fixare  pentru plăci de 6 mm grosime buc.
M961 buton de fixare pentru plăci de 10 mm grosime buc.
M962 buton de fixare pentru plăci de 16 mm grosime buc.

Benzi de aluminiu

Se utilizează la închiderea capetelor plăcilor din policarbonat, realizând etanşarea celulelor.

Cod Descriere Dimensiuni
standard

U.M.

M959 bandă adezivă din aluminiu pentru închiderea capetelor 25mm x 
50m

buc.

M985 bandă adezivă din aluminiu pentru închiderea capetelor 30mm x 
50m

buc.

M984 bandă adezivă din aluminiu pentru închiderea capetelor 50mm x 
50m

buc.



Profil U din aluminiu
Se utilizează la închiderea capetelor plăcilor din policarbonat, realizând etanşarea celulelor. 

Detalii de îmbinari la profilele din aluminiu
NC 3817, NC 3821 şi NC 3823, cu garniturile Mg 429D

Calculul distantei dintre plăci (X) se calculează în funcţie de temperatura de montare:

Temperatura 1200 2100
> + 35   °C 10 6
34 – 25 °C 10 8
24 – 0   °C 10 10
< 0        °C 10 15

         



Plăci celulare din policarbonat cu 2 şi 3 pereţi Macrolux Long Life

Caracteristici
Plăcile Macrolux Long Life au o suprafaţă protejată împotriva îmbătrânirii datorată acţiunii razelor solare. Sunt 
produse prin tehnologia coextrudării cu absorbanţi stratificaţi de UV. Această tehnică permite plăcilor menţinerea în 
timp a caracteristicilor de transparenţă şi de o bună rezistenţă la impact.
Fiabilitatea plăcilor Macrolux Long Life oferă o utilizare în cele mai variate domenii. Partea protejată prin 
coextrudare la UV se deosebeşte printr-o peliculă inscripţionată cu numele produsului.

Garanţie
Plăcile Macrolux Long Life sunt garantate pe o perioadă de 10 ani de la furnizare pentru : îngălbenire, 
îmbătrânire, grindină.

Utilizare
Plăcile Macrolux Long Life sunt recomandate pentru exterior, la construcţiile expuse razelor solare, cum ar fi:

• luminatoare
• deschideri mari, tuneluri
• verande
• sere, panouri solare

Plăci celulare din policarbonat cu 4 şi 5 pereţi  Macrolux Long Life

Caracteristici
În lucrările de construcţii actuale există o cerere mare de plăci cu caracteristici de izolare termică. Plăcile Macrolux 
Long Life  cu grosimi mari răspund la aceste cereri printr-o foarte bună izolare termică, aceasta datorită structurii 
lor multicamerale şi sunt ideale pentru toate aplicaţiile unde se întâlnesc încărcarea statică şi expunerea directă la 
soare.

Garanţie
Plăcile Macrolux Long Life sunt garantate pe o perioadă de 10 ani de la furnizare la : îngălbenire, îmbătrânire, 
grindină.

Utilizare
Plăcile Macrolux Long Life sunt recomandate pentru toate lucrările care necesită încărcări şi acţiuni solare, cum ar 
fi:

• luminatoare
• acoperişuri
• tuneluri



Plăci celulare din policarbonat  Macrolux Super  Life 

     Noile  tehnologii  adoptate  pentru  producerea de plăci  Macrolux Super Life sunt 
evidente  în  secţiune.  Caracteristica  inovativă,  unică  pe  piaţă,  constă  în  stratificarea 
gradată  a  concentraţiei  de absorbanţi  UV în  masa policarbonatului  şi  are  rolul  de a 
împiedica efectele nocive ale razelor solare asupra plăcii. 

Garanţie 
Plăcile Macrolux Super Life sunt garantate pe o perioadă de 10 ani de la furnizare pentru : îngălbenire, îmbătrânire, 
grindină. 

Utilizare 
Plăcile Macrolux Super Life sunt recomandate pentru aplicaţii în care acţiunea solară directă este puternică: 

• luminatoare, acoperişuri 
• deschideri mari 
• tuneluri de dimensiuni mari 

Culori 
Plăcile Macrolux Super Life au culoarea fumuriu – alb opac. Alte versiuni sunt disponibile la cerere, în funcţie de 
cantitatea comandată. Aceste culori permit un control mai bun al transmiterii şi difuziunii luminii. Prima culoare 
indică partea expusă la exterior. 



Plăci celulare din policarbonat Macrolux Athermic

- o tehnică nouă de reflexie a luminii

- protecţie mărită  împotriva temperaturii excesive

- disponibil  în toate grosimile şi structurile Macrolux 

- interval de temperatură între –50/+120ºC

Trecem printr-o perioadă în care încălzirea globală bate la porţile noastre  cu o forţă tot mai 
mare,  punându-ne în  situaţia  de a  încerca   o  multitudine de soluţii  radicale.  O soluţie 

inovativă în care firma Macrolux a investit,  este  noua placă din policarbonat Macrolux Athermic. 
    
     Printr-o tehnologie avansată firma Macrolux vine în ajutorul clienţilor săi asimilând plăcii  noi proprietăţi  de 
reflexie printr-o coextrudare a suprafeţelor. Plăcile de policarbonat Athermic reduc căldura excesivă ce se poate 
acumula în interiorul incintelor şi timpul în care se ajunge  la o temperatură maximă.

     În plus  se reduce căldura internă, faţa inferioară este opalescentă oferind totuşi o aparenţă internă viu colorată 
şi luminată.Conservatorii, în special cei cu acoperişuri transparente au parte de o temperatură excesivă în interiorul 
clădirii  şi sunt constrânşi să instaleze aerisiri  sau jaluzele, opţiuni car pot depăşii  bugetul şi în multe cazuri se 
realizează  abateri în detrimentul frumuseţii.
     
    Macrolux Athermic  a fost testat independent de catre Centrul TNO Olanda, testul realizându-se pe o placă 
standard de 16 mm grosime cu trei pereţi. Acest test a relevat faptul că utilizând Macrolux Athermic cantitatea 
totală de energie solară transmisă, poate fi redusă semnificativ, lucru observabil din tabelul urmator.

Model Long Life transparent Athermic
Macrolux 10 mm 2 pereţi 9.2% 31.0%
Macrolux 16 mm 3 pereţi 14.6% 37.0%
Macrolux  25 mm 5 pereţi 13.1% 33.8%

 

  

12303,425 

1200-21003,120 

1200-21003,425

              5 pereţi întăriţi

12304,135 

12303,932

12002,816

              4 pereţi întăriţi

21002,816

                  5 pereţi

1200-21002,716 

                  3 pereţi

21001,710 

                  2 pereţi

Lăţime [mm]Greutate 
[kg/m2]

Grosime [mm]Sectiune



Plăci celulare din policarbonat Macrolux Athermic Opac

►combinaţie excelentă între caracteristicile tehnice

►o excelentă reducere a temperaturii datorate  efectului de seră

► un control mai bun al transmiterii şi difuziunii luminii

Utilizare
Plăcile Macrolux sunt ideale pentru toate aplicaţiile unde se cer simultan:

• izolare termică
• transparenţă
• raport greutate proprie / rezistenţă mecanică favorabil
• caracteristici fizico-mecanice stabile în timp.

Aplicaţii
Aceste caracteristici deosebite oferă plăcilor Macrolux o adaptare corespunzătoare pentru lucrări de tipul:

• construcţii industriale – luminatoare, acoperişuri transparente şi izolante;
• construcţii sociale şi urbane – acoperiri de pasaje pietonale, cabine, adăposturi, pereţi despărţitori şi 

parapeţi;
• construcţii  sportive –  deschideri  luminoase  izolante  cu  rezistenţă  optimă  la  impact,  acoperişuri,  pereţi 

despărţitori;
• agricultură – acoperiri de sere unde este necesar un bun izolator termic şi o rezistenţă excepţională la 

îmbătrânire.

(*) La cerere

1050-21003,1    20 (*)

1050-21003,425

1050-21003,1    20 (*)

1050-21002,816

Cinci pereţi

1050-21002,7                 16

1050-21002,0    10 (*)

 

  Trei pereţi

            Lăţime
             [mm]

       Greutate
        [ kg/mP

2
P]Grosime [mm]Secţiune
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