
 

Instalare in interiorul acoperisului sub capriori 
 

Rolele IsolAir Thermo se aplica perpendicular sau paralel sub grinzi (capriori ), si 
se fixeaza  cu capse de 14mm sau cuie. 

La imbinarea dintre role, acestea se suprapun 5 cm si se sigileaza cu banda adeziva 
de aluminiu compatibila. 

IsolAir Thermo poate fi suprapus peste grinzi, traverse, clesti sau alte elemente de 
structura ale acoperisului. 
 

 
 

 



 
De asemeni se poate  monta doar intre capriori daca se doreste un design interior cu 
grinzi expuse. 

In cazul podului nu mai necesita alte operatiuni ramanand vizibil sub capriori  

 

 
 

Peste IsolAir Thermo in cazul mansardei locuibile ,se monteaza profilele structura 
pentru gipscarton , peste care se va placa cu gipscarton(rigips) sau panouri de lemn, 
lambriu. 

 



 
In mix cu vata minerala sau bazaltica sau alta izolatie se va monta cu un spatiu de 
aer de minim 2cm intre IsolAir Thermo si celalalt tip de izolatie . 

 Cele două tipuri de izolatii se completeaza  reciproc si oferă beneficii diferite pentru 
a atinge un nivel superior de eficienta energetica a intregului sistem. 

Astfel , IsolAir Thermo montat in mix cu  izolația conventionala o ajuta  să fie mai 
eficientă eliminand puntile termice si transferul prin convectie,  suplinind si rolul de 
barierea de vapori la interior . 

Implicit, temperaturile din mansardă vara vor scădea considerabil datorita faptului 
ca radiatia termica inmagazinata in vata sau celuloza pe timpul zilei nu va patrunde 
prin termoizolatia reflectiva spre interiorul locuintei aceasta fiind reflectata spre 
exterior. 

  

 



 

Instalare in exteriorul acoperisului 

 
Montaj peste astereala* : (pentru acest tip de instalare solicitati consultant) 
 
Acest tip de montaj apare in general la renovari acoperis , acoperis tip mediteranean 
sau pod rece peste ultimul nivel precum si in aplicatii de izolare specifice. 
 
Rolele IsolAir thermo se monteaza paralel cu coama acoperisului, se fixeaza in capse 
de 14mm sau cuie, se suprapun la imbinare 5cm si se inchid cu banda adeziva de 
aluminiu compatibila. Peste IsolAir Thermo se monteaza contrasipci si sipci care 
asigura ventilatia acoperisului urmand a se instala invelitoare din tigla ceramica, 
table, sindrila bituminoasa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
In cazul montajului peste o mansarda in interiorul careia exista izolatie din vata 
minerala sau bazaltica la interior se va monta intre 2 contrasipci , dubland 
contrasipca . Se va mentine un spatiu de minim 20 cm in coama liber pe ambele parti 
pentru a se face difuzia din vata pe sub IsolAir Thermo . Deci va fi un acoperis 
exterior dublu ventilat ( pentru acest tip de instalare solicitati consultanta) 

In jurul cosului de fum se va pastra o distanta de 20cm care se va izola cu izolatie 
speciala pentru cos de fum sau patura ceramica. 

La coama acoperisului imbinarea dintre role se va face la 20cm pe una dintre parti. 

 
 

 



 

Instalare plansee , tavane 
Montaj planseu pod : 
  
Izolarea planseului podului din grinzi : 
 
IsolAir Thermo se aplica sub grinzile planseului prin capsare cu 2 randuri de capse 
de 14mm din 40 in 40cm. 
La imbinare rolele se suprapun 5 cm si se inchid cu banda de aluminiu 
compatibila  formand o bariera reflectiva pe toata suprafata fara punti termice si 
pierderi energetice . Intre grinzi se poate suplimenta cu vata urmand ca partea  inspre 
pod sa fie placata cu scandura sau osb . 
La interior se monteaza profilele pentru gipscarton si gipscartonul. 
 

 

 
 

 

 



 
In cazul placii de beton se monteaza pe sipci de 2 cm inaltime perimetral si 
transversal conform schitelor de mai jos. Sau intre UD si CD la montajul tavanului 
din gipscarton. 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

Instalare pardoseala 
Montajul se realizeaza direct pe placa de beton prin intinderea rolelor pe toata 
suprafata. Rolele se suprapun la imbinare  5cm si se inchid cu banda adeziva de 
aluminiu compatibila,astfel se realizeaza o bariera termica si hidro intre placa (rece) 
si sapa din interior. Se ridica perimetral pe perete avand si rol de rost de dilatare. 
La pardoselile incalzite  se poate instala sub placa cu nuturi , in combinatie cu 
polistiren  sau , utilizând reglete de ghidaj. 
 
La pardoselile neincalzite se utilizeaza 2 folii de polietilena intre Isolair Thermo si 
sapa care se toarna ulterior pentru ca aluminiul sa nu intre in priza directa cu sapa 
umeda. 
 
Se poate instala: 
1. Sub podele de ciment (șapă). 
2. Sub podele cu sisteme de încălzire. 
3. Sub podele din lemn. 
4. Sub podele din lemn înălțate (podele false). 
5. În casete sub placa de beton a elevației 
 

 

 

 


