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Xella - noul mod de a construi

Xella Internațional este una dintre referințele majore la nivel mondial în 
producţia şi comercializarea de  materiale de construcții și materii prime. 
Mărcile deţinute în  portofoliu acoperă trei mari divizii din piaţa de construcţii şi 
oferă soluţii orientate către excelenţa în calitatea  produselor. 
Xella înglobează competențele și  know-how-ul mărcilor sale tradiționale pe 
care le dezvoltă  constant. 

 
Scopul Xella este ca prin inovaţie continuă să revoluţioneze piaţa  materialelor 
de construcţii. Oferind soluţii  perfect  adaptate nevoilor consumatorilor, tehno-
logie modernă şi produse eficiente energetic, Xella garantează construcții 
solide şi sigure pentru  viitor, realizate în timp util și cu  costuri optimizate.

Xella Internațional
În România, Xella este prezentă prin brandul Ytong şi deţine cea mai 
modernă unitate de producţie din Europa de Est, cu o capacitate de 

producție de aproximativ 400.000 m³.

Întreaga activitate 
Xella se bazează pe 
responsabilitate şi 
respect pentru ca 

generaţiile viitoare 
să poată conta pe 

construcţii eficiente şi 
 sustenabile. 
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Pereți exteriori cu zidărie ytong simplă sau confinată         6-25

Panouri de zidărie la construcții în cadre din beton armat      28-45

Pereți despărțitori, elemente auxiliare         48-57
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EficiEnt EnErgEtic SuStEnabil Ecologic  tErmoizolant 
inovaţiE omogEnitatE lidEr dE piaţă mondial uşor 
 EconomiE dE EnErgiE viziunE dE viitor abSorbţia 
 zgomotului  priEtEnoS cu mEdiul  ÎncrEdErE conSultanţă 
izolarE tErmică  durabil conSum rEduS dE EnErgiE 
 StabilitatE microclimat protEcţiE la foc SimplitatE  
ExEcuţiE rapida izotErmiE prEciziE EtanşEitatE EficiEnţă
 EconomiE dE EnErgiE viziunE dE viitor abSorbţia 
 zgomotului  priEtEnoS cu mEdiul  ÎncrEdErE conSultanţă
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Pereți exteriori cu zidărie ytong  
simplă sau confinată 1
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detaliu de soclu - perete monostrat
racord cu element ytong cu decupaj decorativ la soclu

1.1
1.1.1

Notă - se recomandă ca la începerea lucrărilor de zidărie, hidroizolația soclului să fie deja montată în poziție.

400

max. 600

Fațadă ventilată

Zidărie Ytong

Termoizolație soclu

Tencuială de interior

Element Ytong 
cu decupaj decorativ

Mortar de egalizare 
M5-M10

Hidroizolație

Soclu din beton armat
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detaliu de soclu - perete monostrat
racord simplu la soclu                    

1.1
1.1.2

Notă - se recomandă ca la începerea lucrărilor de zidărie, hidroizolația soclului să fie deja montată în poziție.

1
Tencuială de exterior

Zidărie Ytong

Tencuială de interior

Mastic de etanșare

Termoizolație soclu

Mortar de egalizare 
M5-M10

Hidroizolație

Soclu din beton armat

400
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detaliu de soclu - perete monostrat
racord la soclu cu suprapunerea termoizolației

Notă: pentru conformarea primului rând se pot folosi blocuri Ytong cu lățimea de 250 mm

  

Tencuială de exterior

Zidărie Ytong

Profil decorativ 
pentru soclu

Tencuială de interior

Profil metalic pentru 
fixarea profilului de soclu

Termoizolație soclu

Mortar de egalizare 
M5-M10

Hidroizolație

Soclu din beton armat

300

250

1.1
1.1.3
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detaliu de soclu - perete monostrat
racord la soclu cu suprapunerea termoizolației 

Notă - detaliul se poate utiliza și pentru fațade cu finisaj din tencuială decorativă.  
Se recomandă ca la începerea lucrărilor de zidărie, hidroizolația soclului să fie deja montată în poziție.

Fațadă ventilată

Zidărie Ytong

Termoiolație soclu

Tencuială de interior

Mortar de egalizare 
M5-M10

Hidroizolație

Soclu din beton armat

400

min. 280

1

1.1
1.1.4
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detaliu de soclu - perete multistrat
racord la soclu pentru perete cu zidărie decorativă

Notă - în anumite cazuri, la fațade neventilate, poate fi necesară amplasarea la interior a unei folii sau pelicule ca barieră împotriva vaporilor.  
Determinarea se face în urma calculului higrotermic.

Zidărie decorativă 
din blocuri ceramice

Termoizolație fațadă

Piesă de fixare 
a zidăriei decorative

Zidărie Ytong

Tencuială de interior

Mortar de egalizare 
M5-M10

Hidroizolație
300

min. 250

Soclu din beton armat

1.1
1.1.5
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detaliu de soclu - perete multistrat
racord la soclu pentru perete cu zidărie decorativă

detaliu de colț - perete monostrat
racord la colț cu suprapunerea termoizolației

Notă - în ambele cazuri se recomandă ca termoizolația să depășească stâlpișorul pentru a compensa punțile termice din dreptul betonului armat. 
În al doilea caz, deoarece grosimea zidăriei permite, se recomandă protejarea termoizolației prin placare cu Ytong, pentru a obține o suprafață 
uniformă, omogenă.

Profil metalic 
pentru colțuri

Diblu de ancorare 
din plastic

Tencuială de exterior
pe plasa de armare

Zidărie Ytong

Stâlpișor din beton armat

Termoizolație

Tencuială de interior

Detaliu de colț la perete monostrat cu zidărie Ytong 300 mm lațime

30
0

 

Tencuială de exterior 
pe plasa de armare

Diblu de ancorare 
din plastic

Profil metalic 
pentru colțuri

Termoizolație

Stâlpișor din beton armat

Placă Ytong

Zidărie Ytong

Tencuială de interior

Detaliu de colț la perete monostrat cu zidărie Ytong 400 mm lățime

 

40
0

1

1.2
1.2.1
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detaliu de centuri - perete monostrat
racord la planșeu și centură intermediară  
cu suprapunerea termoizolației

Notă - se recomandă compensarea punților termice care ar putea apărea la îmbinări prin extinderea materialului termoizolant asupra asizei  
inferioare și superioare. În aceste zone tencuiala se va monta pe plasa de armare pentru a împiedica apariția fisurilor.

Detaliu de racord cu planșeul intermediar

Tencuială de exterior 
pe plasa de armare

Termoizolație

Zidărie Ytong

300

min. 250

Mortar de egalizare M5-M10

Centură și planșeu 
din beton armat

Tencuială de interiorsu
pr

ap
un

er
e 

pl
as

[ a
rm

ar
e

Detaliu de racord cu centură intermediară

Tencuială de exterior 
pe plasa de armare

300

min. 250

Zidărie Ytong

Mortar de egalizare M5-M10

Tencuială de interior

Centură intermediară 
din beton armat

Termoizolație

su
pr

ap
un

er
e 

pl
as

[ a
rm

ar
e

1.3
1.3.1
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1

1.3
1.3.2

Detaliu de racord cu planșeu intermediar

detaliu de centuri - perete monostrat
racord simplu la planșeu și centură intermediară

Notă - în toate cazurile se recomandă montarea unei plăci de Ytong peste materialul termoizolant din dreptul planșeelor sau al  
centurilor intermediare, atât pentru protecția acestora cât și pentru obținerea unei suprafețe uniforme

Tencuială de exterior
Zidărie Ytong

Placă Ytong

Mortar de egalizare M5-M10

Centură și planșeu 
din beton armat

Termoizolație

Tencuială de interior

400

min. 280

su
pr

ap
un

er
e 

pl
as

ă 
ar

m
ar

e

Detaliu de racord cu centură intermediară

Zidărie Ytong

Tencuială de exterior

Placă Ytong

Mortar de egalizare M5-M10

Centură intermediară 
din beton armat

Termoizolație

Tencuială de interior

400

su
pr

ap
un

er
e 

pl
as

ă 
ar

m
ar

e

min. 280
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detaliu de centuri - perete multistrat
racord la planșeu și centură intermediară 

Detaliu de racord cu planseul intermediar

Detaliu de racord cu centură intermediară

Tencuială de exterior

Zidărie Ytong

Termoizolație
300

Termoizolație pentru 
compensarea punții termice

Mortar de egalizare 
M5-M10

Centură și planșeu 
din beton armat

Tencuială de interior

min. 250

Notă - în dreptul planșeelor sau al centurilor intermediare se recomandă amplasarea de material termoizolant suplimentar pentru a compensa 
punțile termice din dreptul acestora.

Tencuială de exterior

Zidărie Ytong

Tencuială de interior

Mortar de egalizare M5-M10

Centură intermediară 
din beton armat

Termoizolație pentru 
compensarea punții termice

300

min. 250

Termoizolație

1.3
1.3.3
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detaliu de fațadă - perete monostrat
Fațadă cu finisaj din tencuială decorativă

Notă - se recomandă ca la începerea lucrărilor de zidărie, hidroizolația soclului să fie deja montată în poziție

400

Termoizolație

Cosoroabă

Centură beton armat

Placă Ytong

Tencuială de exterior

Zidărie Ytong

Mortar de egalizare M5-M10

Mastic de etanșare

Termoizolație

Profil metalic cu picurător

Detaliu de racord

Hidroizolație

Soclu din beton armat

min. 280

1

1.4
1.4.1
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detaliu de fațadă - perete monostrat
detaliu de cornișă și elemente ytong cu decupaj decorativ

Notă - se recomandă ancorarea blocurilor Ytong ieșite în consolă. Nu se admit sprijiniri pe acestea. La detaliul Vedere 2 este necesară protecția cu 
șorț de tablă.

Profil tablă cu lacrimar

Mortar de pantă

Armături

Centură din beton armat

Elemente Ytong 
cu decupaj decorativ

Elemente Ytong 
cu decupaj decorativ

Zid[rie Ytong

VEDERE 2VEDERE 1

PLAN

Rândul 1 Rândul 2

400

400

max. 600

max. 600 max. 600

max. 600

1.4
1.4.2
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detaliu de fațadă - perete multistrat
Fațadă ventilată

Notă - se recomandă ca la începerea lucrărilor de zidărie, hidroizolația soclului să fie deja montată în poziție

300

Cosoroabă

Termoizolație

Centură din beton armat

Zidărie Ytong

Finisaj fațadă

Tencuială de interior

Termoizolație

Mortar de egalizare M5-M10

Hidroizolație

Soclu din beton armat
min. 250

1

1.4
1.4.3
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Notă - în anumite cazuri la fațade neventilate, poate fi necesară amplasarea la interior a unei folii sau pelicule ca barieră împotriva vaporilor.  
Determinarea se face în urma calculului higrotermic.

detaliu de fațadă - perete multistrat
Fațadă cu zidărie decorativă

Cosoroabă

Termoizolație

Centură din beton armat

Zidărie decorativă

Sistem de ancorare - 
zidărie decorativă

Zidărie Ytong

Mortar de egalizare M5-M10

Hidroizolație

Soclu din beton armat

Termoizolație soclu

300

1.4
1.4.4
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Notă - în anumite cazuri la fațade neventilate, poate fi necesară amplasarea la interior a unei folii sau pelicule ca barieră împotriva vaporilor.  
Determinarea se face în urma calculului higrotermic. Montajul tâmplăriei se va face pe toc orb pentru a compensa grosimea termoizolației.

detaliu de fațadă - perete multistrat
Parapet cu piesă decorativă din elemente ytong

Tâmplărie

Toc orb

Termoizolație

Profil tablă cu lacrimar

Elemente Ytong 
cu decupaj decorativ

Termoizolație

Sistem de ancorare - 
zidărie decorativă

Zidărie decorativă

Zidărie Ytong

Mortar de egalizare M5-M10

Soclu din beton armat

300

max. 600

1

1.4
1.4.5
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detaliu de tâmplărie - perete monostrat
Fereastră cu parapet normal la camere cu înălțimi mari

 

Zidărie Ytong

Buiandrug din beton armat

Profil Ytong Bu 20/40 pentru 
conformare buiandrug

Tâmplărie

Zidărie Ytong
Nivel finisaj
pardosealăSoclu din beton armat

min. 250

1.5
1.5.1

Vedere
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Cosoroabă

Placă Ytong

Termoizolație

Termoizolație

Profil  Ytong Bu 20/40  
pentru conformare buiandrug

Toc orb

Profil tablă cu lacrimar

Tâmplărie

Buiandrug din beton armat

Zidărie Ytong

Zidărie Ytong

Mastic etanșare

Mortar de egalizare M5-M10

Termoizolație soclu

400

min. 280

1

Secțiune



Manual tehnic22

detaliu de tâmplărie - perete multistrat
Fereastră fără parapet la camere cu înălțime uzuală

Placare Ytong

Buiandrug din beton armat

Zidărie Ytong

Soclu din beton armat

Tâmplărie

Nivel finisaj
pardoseală

min. 250

buiandrug

1.5
1.5.2

Vedere
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Notă - montajul tâmplăriei se va face pe toc orb pentru a compensa grosimea termoizolației. Tocul orb poate fi conformat perimetral 
sau numai pe laturile pe care este necesar.

 

Cosoroabă

Termoizolație

Profil L pentru conformare 
buiandrug

Buiandrug din beton armat

Tâmplarie

Toc orb

Zidărie Ytong

Profil tablă cu lacrimar

Mortar de egalizare M5-M10

Soclu din beton armat 300

1

Secțiune
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Notă - în funcție de grosimea pereților, de lățimea rostului și de condițiile specifice de calcul, materialul termoizolant poate fi amplasat pe toată 
lungimea rostului sau numai la racordul între fațade.

detaliu de rost
realizarea rostului între o clădire nouă și o clădire existentă

Zidărie Ytong

Termoizolație

Mortar de egalizare M5-M10

Hidroizolație

Elevație și planșeu 
din beton armat

Zidărie Ytong

Termoizolație

Stâlpișor din beton armat

Piesă metalică pentru rost

Diblu de ancorare

Placă Ytong

VEDERE

PLAN

400

1 1

1-1

1.6
1.6.1
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detaliu de terasă
Conformarea aticului

 

Profil tablă cu lacrimar

Centură din beton armat

Profil Ytong Bu 20/25 pentru 
conformare buiandrug

Zidărie Ytong

Hidroizolație

Termoizolație
400

Mortar de egalizare M5-M10

Planșeu din beton armat

Grindă din beton armat

su
pr

ap
un

er
e 

pl
as

ă 
ar

m
ar

e

1.7
1.7.1

1
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EficiEnt EnErgEtic SuStEnabil Ecologic  tErmoizolant 
inovaţiE omogEnitatE lidEr dE piaţă mondial uşor 
 EconomiE dE EnErgiE viziunE dE viitor abSorbţia 
 zgomotului  priEtEnoS cu mEdiul  ÎncrEdErE conSultanţă 
izolarE tErmică  durabil conSum rEduS dE EnErgiE 
 StabilitatE microclimat protEcţiE la foc SimplitatE  
ExEcuţiE rapida izotErmiE prEciziE EtanşEitatE EficiEnţă
 EconomiE dE EnErgiE viziunE dE viitor abSorbţia 
 zgomotului  priEtEnoS cu mEdiul  ÎncrEdErE conSultanţă



Sisteme de zidărie Ytong 27

Panouri de zidărie la construcţii  
în cadre din beton armat 2
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Notă - se recomandă ca la începerea lucrărilor de zidărie, hidroizolația soclului să fie deja montată în poziție.

detaliu de soclu - perete exterior monostrat
racord simplu la soclu

Stâlp din beton armat

Tencuială de interior

Zidărie Ytong

Tencuială de exterior

Mortar de egalizare M5-M10

Hidroizolație 400

Mastic de etanșare

Termoizolație

Soclu din beton armat

2.1
2.1.1
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2

2.1
2.1.2

detaliu de soclu - perete exterior multistrat
racord simplu la soclu

 

 

Stâlp din beton armat

Tencuială de interior

Zidărie Ytong

Diblu de ancorare 
din plastic

Tencuială de exterior

Mortar de egalizare M5-M10

Hidroizolație

Profil decorativ 
pentru soclu

Profil metalic pentru fixarea 
profilului de soclu

Termoizolație soclu

Soclu din beton armat

300
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2.2
2.2.1

Notă - se recomandă montarea unei plăci Ytong peste termoizolația din dreptul stâlpului care să permită obținerea unei suprafețe uniforme.

detaliu de colț - perete exterior monostrat
racord simplu la colț perete monostrat 
cu conlucrare verticală cu stâlp din beton armat

 

 

Profil metalic pentru colțuri

Tencuială de exterior 
pe plasă de armare

Placă Ytong

Termoizolație

Rost vertical 
umplut cu mortar

Zidărie Ytong

400

su
pr

ap
un

er
e 

pl
as

ă 
ar

m
ar

e

suprapunere plasă armare

Stâlp din beton armat

Diblu de ancorare 
 din plastic

Tencuială de interior
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2.2
2.2.2

2

Notă - se recomandă montarea unei plăci Ytong peste termoizolația din dreptul stâlpului care să permită obținerea unei suprafețe uniforme.  
La interior se recomandă utilizarea unui profil metalic care să evite apariția fisurilor la colțuri. Dacă este cazul, zidăria se ancorează de structura de 
B.A. conform cap 10 P100-1/2006

detaliu de colț - perete exterior monostrat
racord simplu la colț perete monostrat 
fără conlucrare verticală cu stâlp din beton armat

 

 

Profil metalic pentru colțuri

Tencuială de exterior 
pe plasă de armare

Placă Ytong

Termoizolație

Rost umplut cu spumă

Zidărie Ytong

400

su
pr

ap
un

er
e 

pl
as

ă 
ar

m
ar

e

Profil pentru 
finisare tencuială

Stâlp din beton armat

Diblu de ancorare 
 din plastic

Tencuială de interior

suprapunere plasă armare
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Notă - în dreptul stâlpului se mărește grosimea termoizolației pentru a compensa apariția unei punți termice.

detaliu de colț - perete exterior multistrat
racord simplu la colț perete multistrat 
cu conlucrare verticală cu stâlp din beton armat

 

Profil metalic pentru colțuri

Tencuială de exterior 
pe plasă de armare

Termoizolație

Rost umplut cu mortar

Zidărie Ytong

Stâlp din beton armat300

Diblu de ancorare 
din plastic

Tencuială de interior

2.2
2.2.3
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2.2
2.2.4

2

Notă - în dreptul stâlpului se mărește grosimea termoizolației pentru a compensa apariția unei punți termice. Dacă este cazul, zidăria se ancorează 
de structura de B.A conform cap 10 P100-1/2006

detaliu de colț - perete exterior multistrat
racord simplu la colț perete multistrat 
fără conlucrare verticală cu stâlp din beton armat

 

 

Profil metalic pentru colțuri

Tencuială de exterior 
pe plasă de armare

Termoizolație

Rost umplut cu spumă

Zidărie Ytong

Profil metalic pentru 
finisare tencuială

Stâlp din beton armat300

Diblu de ancorare 
din plastic

Tencuială de interior
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Notă - dacă este cazul zidăria se ancorează de armătura de B.A. conform cap 10 P100-1/2006

detaliu de planșeu - perete exterior monostrat
racord superior perete monostrat fără conlucrare  
cu grinda din beton armat

 

Tencuială de exterior

Zidărie Ytong

Tencuială de interior

Stâlp din beton armat

Placă Ytong

Termoizolație

Mortar de egalizare M5-M10

Grindă din beton armat

Profil metalic pentru finisare tencuială

Diblu de ancorare din plastic

Rost umplut cu spumă

su
pr

ap
un

er
e 

pl
as

ă 
ar

m
ar

e

2.3
2.3.1
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detaliu de planșeu - perete exterior multistrat
racord superior perete multistrat cu grindă din beton armat

Notă - în dreptul stâlpului se mărește grosimea termoizolației pentru a compensa apariția unei punți termice. 
Dacă este cazul, zidăria se ancorează de structura de B.A conform cap. 10 P100-1/2006

 

 

Tencuială de exterior 
pe plasa de armare

Diblu de ancorare din plastic

Termoizolație

Zidărie Ytong

Tencuială de interior

Mortar de egalizare M5-M10

Profil metalic 
pentru finisare tencuială

Grindă din beton armat

Rost umplut cu spumă

Stâlp din beton armat

SECȚIUNE

300

 

 

Tencuială de exterior 
pe plasa de armare

Diblu de ancorare din plastic

Termoizolație

Zidărie Ytong

Tencuială de interior

Mortar de egalizare M5-M10

Grindă din beton armat

Rost umplut cu mortar

Stâlp din beton armat

SECȚIUNE

300

Cu conlucrare Fără conlucrare

2.3
2.3.2

2
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detaliu de tâmplărie - perete exterior monostrat
racord fereastră cu parapet normal la camere 
cu înălțime uzuală

Notă - în cazul structurilor în cadre din beton armat la încăperile cu înălțimi uzuale montarea tâmplăriei se poate face fără buiandrug, cu 
prindere elastică pe grinda de beton. Pentru cazul zidăriei care nu conlucrează cu structura, ancorele se vor dimensiona conform cap. 10 
P100-1/2006

Grindă și planșeu 
din beton armat

Rost umplut cu mortar 
sau spumă după caz

Zidărie Ytong

Stâlp din beton armat

Tâmplărie

2.4
2.4.1

Vedere
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Notă - se recomandă suprapunerea termoizolației care se pozează pe grindă, peste tocul ferestrei pentru a evita apariția unei punți termice

Grindă și planșeu 
din beton armat

Termoizolație

Diblu de ancorare din plastic

Placă Ytong

Tâmplărie

Profil tablă cu lacrimar

Toc orb

Glaf interior

Termoizolație

Zidărie Ytong

Mortar de egalizare M5-M10
400

Nivel finisaj
pardoseală
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2

Secțiune
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detaliu de fațadă - construcții în cadre din B.A
Fereastră fără parapet la pereti cu dimensiuni mari care necesită 
stâlpișori și centuri din B.A - (Hnivel  peste 3m)

Notă - dacă rezultă din calcul se vor dispune centuri și/sau stâlpișori conform detaliilor prezentate în secțiunea detalii de fațadă. Pentru cazul 
zidăriei care nu conlucrează cu structura ancorele se vor dimensiona conform cap. 10 P100-1/2006

Elemente structurale din beton armat

Rost umplut cu mortar sau spumă după caz

Zidărie Ytong

Stâlpișori din beton armat
(vezi detalii în 2.5.3)

buiandrug

Nivel finisaj 
pardoseală

2.5
2.5.1
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Notă - se recomandă întoarcerea termoizolației care se pozează pe fațada spre tocul ferestrei pentru a evita crearea unei punți termice.  
Se recomandă utilizarea unui toc orb pentru montarea tâmplăriei pentru a compensa grosimea termoizolației.

Grindă și planșeu din beton armat

Termoizolație

Diblu de ancorare din plasitc

Rost umplut cu mortar sau spumă după caz

Zidărie Ytong

Buiandrug din beton armat

Profil Bu 20/25 
pentru conformare buiandrug

Tâmplărie

Toc orb

Termoizolație

Grindă și planșeu 
din beton armat

Mortar de egalizare M5-M10

 

 

Secțiune ansamblu

Det. A

Det. B

250

Secțiune det. A

Secțiune det. B

2
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detaliu de fațadă - construcții în cadre din B.A.
Pereți de dimensiuni mari care necesită stâlpișori și centuri  
din beton armat - (Hnivel  peste 3m)

Stâlpișori din 
beton armat

Centuri din 
beton armat

Detaliu A

2.5
2.5.2
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1

1’

 

 

 

 

Profil Ytong Bu pentru 
conformarea centurilor
Profil Ytong Bu pentru 
conformarea stâlpișorilor

2-2 2’-2’

1’

1
Stâlpișor BA

50 50

50
15

0

Zidărie Ytong

Centură din BA

Profil Ytong Bu 
pentru conforma-

rea stâlpișorilor

Profil Ytong Bu 
pentru  conformarea 

centurilor

 Stâlpișor BA
Profil Ytong Bu pentru 

conformarea centurilor

1-1

2 2’

2 2’

Centură din BA

1’-1’

 

Stâlpișor BA
Profil Ytong Bu pentru 

conformarea stâlpișorilor

Mortar in rostul vertical

2

Detaliu A
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detaliu de tâmplărie și realizare sâmburi B.A. - perete exterior multistrat
racordul tâmplăriei și conformarea elementelor de rigidizare

Conformarea stâlpișorilor din beton armat prin utilizarea profilelor Ytong Bu și montarea 
acestora în poziție verticală.

Notă - se recomandă întoarcerea termoizolației care se pozează pe fațadă spre tocul ferestrei pentru a evita crearea unei punți termice.  
Pentru ancoraj la structură vezi detalii de prindere. După caz, elementele profilate U pot fi folosite simplu sau în pereche.

Conformarea stalpișorilor în câmp

Profil Ytong Bu 20/25 pentru 
conformarea stâlpișorilor

Platbandă metalică
Stalpisor din beton armat

25
0

Conformarea stalpișorilor la goluri

Profil Ytong Bu 20/25 pentru 
conformare stâlpișorilor
Tâmplărie Stâlpișori din beton armat

Mortar in rostul vertical

Conformarea stalpișorilor pe contur

Stalp din beton armat
Profil Ytong Bu 20/25

Stalpisor din beton armat
Mortar in rostul vertical

Rost rigid 
sau elastic

2.5
2.5.3
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detaliu de prindere - construcții în cadre din B.A.
Prinderea zidăriei la partea superioară 
cu un singur profil cornier, fără conlucrare cu structură

Prinderi cu corniere înglobate în zidărie

1

1 1-1

Rost orizontal

Cornier

Bloc cu șanț

Detaliu de prindere Secțiunea 1-1

2.6
2.6.1 

2
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Prinderi orizontale cu profil cornier pe lateral

detaliu de prindere - construcții în cadre din B.A.
Prinderea zidăriei la partea superioară 
fără conlucrare cu structură

Detaliu de prindere Secțiunea 1-1

Planșeu B.A.
Rost orizontal

Cornier
Plafon suspendat

DETALIU

1-1

1

1

2.6
2.6.2



Sisteme de zidărie Ytong 45

detaliu de prindere - construcții în cadre din B.A.
Prinderea zidăriei pe capăt cu profile cornier  
fără conlucrare cu structură

Elemente de rezistență

Rost vertical

Rost vertical

Tencuială

Zidărie Ytong

Profil cornier

Profil de colț

Profil cornier

Tencuială

Zidărie Ytong

Rost vertical

Profil cornier

Secțiune  1’-1’

Secțiune 1-1

11 11

2.6
2.6.3

2



Manual tehnic46

EficiEnt EnErgEtic SuStEnabil Ecologic  tErmoizolant 
inovaţiE omogEnitatE lidEr dE piaţă mondial uşor 
 EconomiE dE EnErgiE viziunE dE viitor abSorbţia 
 zgomotului  priEtEnoS cu mEdiul  ÎncrEdErE conSultanţă 
izolarE tErmică  durabil conSum rEduS dE EnErgiE 
 StabilitatE microclimat protEcţiE la foc SimplitatE  
ExEcuţiE rapida izotErmiE prEciziE EtanşEitatE EficiEnţă
 EconomiE dE EnErgiE viziunE dE viitor abSorbţia 
 zgomotului  priEtEnoS cu mEdiul  ÎncrEdErE conSultanţă
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Pereţi despărţitori, elemente auxiliare 3
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detaliu de racord între pereți
racord prin țesere simplă a zidăriei

Randul 1 

Randul 2

 Zidărie Ytong 
perete exterior

Zidărie Ytong 
perete compartimentare

Tencuială

40
0

 

Zidărie Ytong 
perete exterior

Zidărie Ytong 
perete compartimentare

Tencuială

40
0

3.1
3.1.1
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detaliu de racord între pereți
racord prin încastrarea peretelui de compartimentare

Randul 1 

Randul 2

Notă - blocurile de zidărie Ytong se modelează pentru a permite încastrarea peretelui de compartimentare. 

 

 

Zidărie Ytong perete 
exterior

Profil de colț

Zidărie Ytong perete de 
compartimentare

Tencuială

Zidărie Ytong 
perete exterior

Profil de colț

Zidărie Ytong perete de 
compartimentare

Tencuială

40
0

40
0

Detaliu de colț

3.1
3.1.2

3
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detaliu de racord între pereți
racord prin prindere cu platbenzi metalice

Notă - dimensionarea platbenzilor metalice pentru ancoraj se face conform cap. 10 P100-1/2006

 

 

Zidărie Ytong 
perete exterior

Platbandă metalică

Zidărie Ytong perete 
compartimentare

Tencuială

Zidărie Ytong 
perete exterior

Profil de colt

Zidărie Ytong perete 
compartimentare

Tencuială

3.1
3.1.3

Randul 1 

Randul 2
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detaliu de racord între pereți
racord în cruce pentru pereți de compartimentare

Notă - după caz, se recomandă întărirea intersecțiilor de zidărie Ytong cu platbande metalice

Zidărie Ytong
pereți compartimentare

Platbandă metalică

min. 125 mm

 

Zidărie Ytong

Tencuială de interior

Mortar de egalizare M5-M10

Șapă turnată

Planșeu din beton armat

Detaliu de montaj la pardoseală în cazul șapelor flotante

3.1
3.1.4

3
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detaliu de mansardă - perete interior perimetral
Conformare pereți de mansarde - varianta 1

Notă - se recomandă ca celelalte elemente constructive ale mansardei, cărpiori, popi, etc. să nu se sprijine pe pereții perimetrali, 
racordurile cu alte elemente de finisaj se recomandă să fie elastice.

Plintă de racord

Centură beton armat

Bloc Ytong pentru 
turnarea centurii

Zidărie Ytong

Tencuială de interior

Mortar de egalizare 
M5-M10

400

Planșeu din 
beton armat

3.2
3.2.1
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detaliu de mansardă - perete interior perimetral
Conformare pereți de mansarde - varianta 2

Notă - se recomandă ca celelalte elemente constructive ale mansardei, cărpiori, popi, etc. să nu se sprijine pe pereții perimetrali, 
racordurile cu alte elemente de finisaj se recomandă să fie elastice.

Plintă de racord

Centură beton armat

Bloc Ytong pentru 
turnarea centurii

Zidărie Ytong

Tencuială de interior

Mortar de egalizare 
M5-M10

400

Planșeu din 
beton armat

3.2
3.2.2

3
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detaliu de buiandrug la pereți de compartimentare
montare buiandrugi pentru uși în pereți de compartimentare

Secțiuni buiandrug Ytong - poziție de montaj

Notă - pozarea corectă a buiandrugilor pentru pereți de compartimentare se face cu armătura la partea inferioară.

Buiandrug

 

Buiandrug prefabricat Ytong

Zidărie Ytong pereți 
compartimentare

min. 250 min. 250

20
0

20
0

125150

3.3
3.3.1
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detaliu de prindere
Fixarea sarcinilor în pereți

Notă - în funcție de greutatea sarcinilor în utilizare se recomandă utilizarea unuia dintre detaliile prezentate mai sus

3. Sarcina maximă admisă 0.6 kN (aprox. 60 kg.)

2. Sarcina maximă admisă 0.3 kN (aprox. 30 kg.)

1. Sarcina maximă admisă 0.13 kN (aprox. 13 kg.)

3.4
3.4.1

3



Manual tehnic56

detalii de racord elemente auxiliare
detaliu de racord la coșuri de fum

Racord de coș - angajat la peretele de zidărie

Racord de coș - integrat în peretele de zidărie

Racord de coș - coș prefabricat integrat în peretele de zidărie

Zidărie Ytong

Plasă armare

Coș de fum

Zidărie Ytong

Coș de fum
Platbandă metalică

Plasă armare
Placare Ytong

Zidărie Ytong

Plasă armare

Coș de fum

3.5
3.5.1
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detalii de racord elemente auxiliare
detaliu de conformare a ghenelor de instalații sau ventilare

 

 

 

Zidărie Ytong

Platbandă metalică

Plasă armare

Placare Ytong

Platbandă metalică

Plasă armare

Placare Ytong

Zidărie

Platbandă metalică

Plasă armare

Placare Ytong

Zidărie

3.5
3.5.2

3
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Notă: această broșură este publicată de Xella RO S.R.L. Informațiile sunt prezentate cu 
scop de sfaturi practice și sunt revizuite până la momentul publicării.

Ținând cont că reglementările și legile în vigoare sunt într-un proces de continuă 
schimbare, informațiile cuprinse în acest pliant nu sunt cu caracter legal și nu pot fi 
supuse ca probe pentru reclamații. 

O consultare a normativelor și reglementărilor în vigoare trebuie atent făcută pentru 
fiecare caz în parte.
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Xella ro s.r.L.
www.xella.ro

Linia verde ytong 
0800 008 BCA (0800 008 222)


