
Plăci termoizolatoare prefabricate pentru   
instalarea curților de lumină 

Gama de produse ACO pentru subsol este completată de plăcile 

termoizolatoare prefabricate ACO Therm® Block. Instalarea curților de 

lumină ACO se realizează mai rapid și mai sigur prin utilizarea plăcilor 

termoizolatoare și a ferestrelor pentru subsol. 

Plăcile termoizolatoare ACO Therm® Block sunt disponibile 
în două variante: construcție standard și construcție complet 
etanșă. Curțile de lumină ACO Therm® pot fi montate direct 
pe placa termoizolatoare, ușor și sigur, fără să fie necesară o 
izolație termică suplimentară. În plus, costurile de construcție 
și timpul de montaj sunt reduse datorită pregătirii considerabil 
simplificate a termoizolației și eliminării tencuielii și vopsirii. 

* Test de 24 de ore conform ghidului IFT FE-07/01, raport de testare 16-000434-PRO1
  disponibil la: www.casasigradina.aco.ro.

Ranforsare internă 
La interiorul plăcii termoizolatoare 
este integrat în spumă un element 
de rigidizare pentru fixarea curții 
de lumină cu șuruburi.  

Instalare rapidă   
Plăcile ACO Therm® Block standard 

sunt fixate pe peretele subsolului cu 
un adeziv pentru plăci izolatoare, 

fără punți termice. Varianta de plăci 
etanșe poate fi fixată în siguranță 

cu ajutorul șuruburilor de fixare în 
timpul fazei de întărire a adezivului.

Cu decupaj sau cu
fereastră integrată  

Plăcile termoizolatoare ACO Therm® 
Block sunt disponibile în varianta cu 

decupaj pentru fereastră în care poate 
fi instalat sistem complet de cadru și 

fereastră ACO Therm 3.0 sau în varianta 
cu fereastră integrată. 

ACO Therm® Block  
Elementul prefabricat din plastic armat 
cu fibră de sticlă, umplut cu spuma 
izolatoare PUR, permite instalarea 
simplă și etanșă a curților de lumină 
direct pe placa termoizolatoare.

Pregătire 
Muchiile drepte ale plăcilor ter-
moizolatoare ACO Therm® Block 
simplifică procesul de pregătire a 
suprafeței pentru instalare.  

Flanșă de etanșare perimetrală
Flanșa permite realizarea unei fixări     
etanșe de peretele subsolului. 

    Suprafață finisată 
Datorită suprafeței finisate, nu 
mai este necesară aplicarea 
tencuielii. 

    Curbă izotermă optimă 
Materialul ramei ferestrei are o 
conductivitate termică optimă 
și reduce semnificativ riscul de 
condensare și de formare a 

   mucegaiului.  
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Montaj etanș împotriva infiltrațiilor 

de apă din pânza freatică și împotriva 

acumulărilor de apă de ploaie în curtea 

de lumină 

Montaj standard, în situația când nu 

există risc de acumulare de apă în 

jurul curții de lumină

Montaj etanș împotriva 

acumulărilor de apă de ploaie în 

curtea de lumină 

Montaj etanș împotriva infiltrațiilor de 

apă din pânza freatică, dar fără risc de 

acumulare de apă în curtea de lumină

Situații de montaj Fereastră integrată în placa 
termoizolatoare

Fereastră montată în 
perete de beton

n Curte de lumină ACO Therm® 
n Placă termoizolatoare  ACO Therm® Block

standard cu fereastră integrată
n Element de cofraj ACO sau ramă de

acoperire a golului din beton 

n Curte de lumină ACO Therm® montată etanș
n Placă termoizolatoare ACO Therm® Block 

cu fereastră ACO Therm®  integrată, variantă
constructivă etanșă

n Element de cofraj ACO sau ramă de
acoperire a golului din beton 

n Curte de lumină ACO Therm® montată etanș
n Placă termoizolatoare ACO Therm® Block

etanșă cu fereastră standard integrată
n Element de cofraj ACO sau ramă de

acoperire a golului din beton 

n Curte de lumină ACO Therm® montată etanș
n Placă termoizolatoare ACO Therm® Block cu 

fereastră ACO Therm®  integrată, variantă 
constructivă etanșă

n Element de cofraj ACO sau ramă de 
acoperire a golului din beton 

n Curte de lumină ACO Therm®

n Placă termoizolatoare ACO Therm® Block
standard cu decupaj pentru fereastră

n Sistem complet ACO Therm®  de cadru cu
fereastră standard integrată

n Curte de lumină ACO Therm® montată etanș
n Placă termoizolatoare ACO Therm® Block

cu decupaj pentru fereastră
n Sistem complet ACO Therm®  compus 

din cadru cu fereastră integrată, variantă 
constructivă etanșă 

n Curte de lumină ACO Therm® montată etanș
n Placă termoizolatoare ACO Therm® Block cu

decupaj pentru fereastră, variantă constructivă
etanșă

n Sistem complet ACO Therm®  compus din
cadru cu fereastră standard integrată

n Curte de lumină ACO Therm® montată etanș
n Placă termoizolatoare ACO Therm® Block

cu decupaj pentru fereastră, variantă 
constructivă etanșă

n Sistem complet ACO Therm®  compus din
cadru cu fereastră integrată, variantă 
constructivă etanșă 
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