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Sisteme speciale  
Knauf Tec Tem®  
pentru termoizolaţii  
la interiorul clădirilor
� Sisteme speciale de termoizolații   
   interioare Knauf Tec Tem® Standard

� Sisteme speciale de termoizolații   
   interioare Knauf Tec Tem® Historic

� Sisteme speciale de termoizolații   
   interioare Knauf Tec Tem® Climaprotect
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Sisteme speciale de termoizolaţii interioare Knauf Tec Tem® Standard

Imagine 
articol

Cod articol
(vezi nota 
subsol)

Denumire articol Dimensiuni
Unit. 

minimă 
de livrare

Knauf

Buc./
Amb.

Greutate
brută

produs

Preţ
(fără TVA)
RON/UM

147583*

Termoplacă pt. interior Knauf Tec Tem®

Termoplacă minerală capilar activă pe bază 
de perlită naturală, pt. termoizolaţii,
ʎ = 0,045.

50x625x416mm

palet

126 
buc/palet

 5,00
kg/m2

106,00
RON / m2

147584* 60x625x416mm 108 
buc/palet

6,00
kg/m2

127,00
RON / m2

147586* 80x625x416mm 72 
buc/palet

8,00
kg/m2

171,00
RON / m2

147587* 100x625x416mm 54
buc/palet

10,00
kg/m2

213,00
RON / m2

147588* 120x625x416mm 54
buc/palet

12,00
kg/m2

256,00
RON / m2

147589* 140x625x416mm 36
buc/palet

14,00
kg/m2

297,00
RON / m2

147590* 160x625x416mm 36
buc/palet

16,00
kg/m2

339,00
RON / m2

147591* 180x625x416mm 36 
buc/palet

18,00
kg/m2

384,00
RON / m2

147592* 200x625x416mm 24 
buc/palet

20,00
kg/m2

426,00
RON / m2

146699*

Knauf Tec Tem® Reveal Board 
(placă pt. intradosuri şi glafuri)   
Termoplacă minerală capilar activă din perlită 
naturală pentru izolaţii la tavane 
şi pentru închiderea punţilor termice.

 625x309x25mm cutie 15 
buc/cutie

3,75
kg/m2

46,45
RON / m2

129165*

Mortar adeziv Knauf Tec Tem® 
(Klebespachtel)
Cu permeabilitate la vapori controlată special pt. 
plăcile Tec Tem® Indoor (aceeaşi difuzie la vapori 
cu a plăcilor Tec Tem®). Consum de 0,9 kg/m²/mm. 
Grosime de aplicare 5 mm 
(se aplică uniform pe suprafaţa plăcii).

sac 25 kg

buc

42
buc/palet

25 
kg/buc

235,00
RON / buc

129164*

Mortar de completare Knauf Tec Tem® 
(Füllmörtel)
Mortar de completare pe bază de perlită. 
Se foloseşte la completarea golurilor, a spaţiilor 
dintre plăci sau la repararea plăcilor Tec Tem® 
deteriorate sau a rosturilor prea mari dintre plăci. 
Consum conform necesar.

sac 35 l 35 
buc/palet

5,43 
kg/buc

66,65
RON / buc

146501*

Amorsă Knauf Tec Tem® (Grundierung) 
Amorsă specială pt. plăcile Tec Tem®.
Nu afectează capacitatea de difuzie la vapori a 
plăcilor şi capilaritatea activă a acestora. Se aplică 
înainte de mortarul de acoperire al plăcilor. 
Se diluează în raport 1/2 cu apă.
Consum amorsă (amestec preparat) cca 300 ml/m2.

găleata 5 l 60
buc/palet

5,40 
kg/buc

90,35
RON / buc

289331*

Masă de șpaclu Knauf Tec Tem® (Innenputz) 
Masă de şpaclu pt. acoperirea suprafeţei.
Specială pentru plăcile Tec Tem®, nu afectează 
capacitatea de difuzie la vapori a plăcilor 
şi capilaritatea activă a acestora. Se aplică pe 
suprafaţa vizibilă a plăcilor după instalarea acestora. 
Se armează cu plasa de armare Tec Tem®.
Consum cca 1,25 kg/m²/mm. 
Grosime de aplicare 5 mm.

sac 25 kg 42
buc/palet

25,50 
kg/buc

130,00
RON / buc

129153*

Plasă de armare Knauf Tec Tem® (Gewebe)
Plasă de armare alcalin-rezistentă pt. armarea Tec 
Tem® Interior Plaster. Specială pt. plăcile 
Tec Tem®, nu afectează capacitatea de difuzie 
la vapori a plăcilor şi capilaritatea activă a acestora. 
Consum cca 1,1 m²/m².

rolă 50 m
lăţime 1 m

30
buc/palet

7,95 
kg/buc

323,00
RON / buc

289332*

Glet mineral Knauf Tec Tem® (Glätte)
Glet mineral pt. fi nisare plăcilor Tec Tem® după 
operaţiunea de armare a întregii suprafeţe.
Special pentru plăcile Tec Tem®, păstrează 
capacitatea de difuzie la vapori a plăcilor 
şi capilaritatea activă a acestora. Consum 
cca 1,25 kg/m²/mm. Grosime necesară 1 mm.

sac 25 kg 42
buc/palet

25,50 
kg/buc

151,00
RON / buc
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Sisteme speciale de termoizolaţii interioare Knauf Tec Tem® Historic  
pt. reabilitarea termică a clădirilor cu structuri din lemn şi închideri  
din zidărie şi a caselor din paiantă (chirpici)

Cod articol
(vezi nota 
subsol)

Denumire articol Dimensiuni
Unit. 

minimă 
de livrare

Knauf

Buc./
Amb.

Greutate
brută

produs

Preţ
(fără TVA)
RON/UM

Imagine  
articol

289329* Knauf Tec Tem® Indoor Historic 60x625x416mm palet 108 
buc/palet

9,98 
kg/m2

238,00 
ron / m2

146699*

Knauf Tec Tem® Reveal Board 
(placă pt. intradosuri şi glafuri)   
Termoplacă minerală capilar activă din perlită naturală 
pt. izolaţii la tavane şi pentru închiderea punţilor 
termice.

 625x309x25mm cutie 15 
buc/cutie

3,75
kg/m2

46,45
RON / m2

289334*

Mortar de nivelare Knauf Tec Tem®

(Mortar pt. tencuire, pe bază de argilă)
Cu permeabilitate la vapori controlată special pt. plăcile 
Tec Tem® Indoor Historic. Pt. nivelarea suprafeţelor  
cu tencuială pe bază de argilă pe care se vor aplica 
plăcile TecTem® Historic (aceeaşi difuzie la vapori  
cu a plăcilor Tec Tem® Historic).  
Consum de 1 kg/m²/mm.  
Grosime de aplicare 8 -15 mm. 
(se aplică uniform pe suprafaţa plăcii).

sac 25 kg

buc

48 
buc/palet

25,50
kg/m2

101,00
RON / buc

289333*

Mortar adeziv Knauf Tec Tem® 
(Adeziv pt. lipire plăci, pe bază de argilă)
Cu permeabilitate la vapori controlată special pt. plăcile 
Tec Tem® Indoor Historic (aceeaşi difuzie la vapori  
cu a plăcilor Tec Tem® Historic).  
Consum de 1 kg/m²/mm. 
Grosime de aplicare 5 mm. 
(se aplică uniform pe suprafaţa plăcii).

195,00
RON / buc

146501*

Amorsă Knauf Tec Tem® (Grundierung) 
Amorsă specială pt. plăcile Tec Tem®.
Nu afectează capacitatea de difuzie la vapori a plăcilor 
şi capilaritatea activă a acestora. Se aplică înainte  
de mortarul de acoperire al plăcilor. 
Se diluează în raport 1/2 cu apă.
Consum amorsă (amestec preparat) cca 300 ml/m2.

găleata 5 l 60
buc/palet

5,40 
kg/buc

90,35
RON / buc

289331*

Knauf Tec Tem® Interior Plaster (Innenputz) 
Masă de şpaclu pentru acoperirea suprafeţei.
Specială pt. plăcile Tec Tem®, nu afectează capacitatea 
de difuzie la vapori a plăcilor şi capilaritatea activă  
a acestora. Se aplică pe suprafaţa vizibilă a plăcilor 
după instalarea acestora. 
Se armează cu plasa de armare Tec Tem®.
Consum cca 1,25 kg/m²/mm.  
Grosime de aplicare 5 mm.

sac 25 kg 42
buc/palet

25,50 
kg/buc

130,00
RON / buc

129153*

Plasă de armare Knauf Tec Tem® (Gewebe)
Plasă de armare alcalin-rezistentă pt. armarea Tec 
Tem® Interior Plaster. Specială pt. plăcile  
Tec Tem®, nu afectează capacitatea de difuzie  
la vapori a plăcilor şi capilaritatea activă a acestora. 
Consum cca 1,1 m²/m².

rolă 50 m
lăţime 1 m

30
buc/palet

7,95 
kg/buc

323,00
RON / buc

289332*

Glet minerală Knauf Tec Tem® (Glätte)
Glet mineral pt. finisarea plăcilor Tec Tem® după 
operaţiunea de armare a întregii suprafeţe.
Special pentru plăcile Tec Tem®, păstrează capacitatea 
de difuzie la vapori a plăcilor şi capilaritatea activă  
a acestora. Consum cca 1,25 kg/m²/mm.  
Grosime necesară 1 mm.

sac 25 kg 42
buc/palet

25,50 
kg/buc

151,00
RON / buc
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Sisteme speciale de termoizolaţii interioare Knauf Tec Tem® Climaprotect 
pt. reabilitarea pereţilor şi a tavanelor afectate de igrasie sau mucegai 

Imagine 
articol

Cod articol
(vezi nota 
subsol)

Denumire articol Dimensiuni
Unit. 

minimă 
de livrare

Knauf

Buc./
Amb.

Greutate
brută

produs

Preţ
(fără TVA)
RON/UM

289327* Knauf Tec Tem® Climaprotect 25 25x625x416mm

cutie

12 
buc/cutie

 3,75
kg/m2

114,00
RON / m2

289328* Knauf Tec Tem® Climaprotect 30 30x625x416mm 10 
buc/cutie

 3,45
kg/m2

124,00
RON / m2

129165*

Mortar adeziv Knauf Tec Tem® 
(Klebespachtel)
Cu permeabilitate la vapori controlată special pt. 
plăcile Tec Tem® Indoor (aceeaşi difuzie la vapori 
cu a plăcilor Tec Tem®). Consum de 0,9 kg/m²/mm. 
Grosime de aplicare 5 mm 
(se aplică uniform pe suprafaţa plăcii).

sac 25 kg

buc

42
buc/palet

25 
kg/buc

235,00
RON / buc

129164*

Mortar de completare Knauf Tec Tem® 
(Füllmörtel)
Mortar de completare pe bază de perlită. 
Se foloseşte la completarea golurilor, a spaţiilor 
dintre plăci sau la repararea plăcilor Tec Tem® 
deteriorate sau a rosturilor prea mari dintre plăci. 
Consum conform necesar.

sac 35 l 35 
buc/palet

5,43 
kg/buc

66,65
RON / buc

146501*

Amorsă Knauf Tec Tem® (Grundierung) 
Amorsă specială pt. placile Tec Tem®.
Nu afectează capacitatea de difuzie la vapori a 
plăcilor şi capilaritatea activă a acestora. Se aplică 
înainte de mortarul de acoperire al plăcilor. 
Se diluează în raport 1/2 cu apă.
Consum amorsă (amestec preparat) cca 300 ml/m2.

găleata 5 l 60
buc/palet

5,40 
kg/buc

90,35
RON / buc

289331*

Masă de șpaclu Knauf Tec Tem® (Innenputz) 
Masă de şpaclu pt. acoperirea suprafeţei.
Specială pentru plăcile Tec Tem®, nu afectează 
capacitatea de difuzie la vapori a plăcilor 
şi capilaritatea activă a acestora. Se aplică pe 
suprafaţa vizibilă a plăcilor după instalarea acestora. 
Se armează cu plasa de armare Tec Tem®.
Consum cca 1,25 kg/m²/mm. 
Grosime de aplicare 5 mm.

sac 25 kg 42
buc/palet

25,50 
kg/buc

130,00
RON / buc

129153*

Plasă de armare Knauf Tec Tem® (Gewebe)
Plasă de armare alcalin-rezistentă pt. armarea Tec 
Tem® Interior Plaster. Specială pt. plăcile 
Tec Tem®, nu afectează capacitatea de difuzie 
la vapori a plăcilor şi capilaritatea activă a acestora. 
Consum cca 1,1 m²/m²

rolă 50 m
lăţime 1 m

30
buc/palet

7,95 
kg/buc

323,00
RON / buc

289332*

Glet mineral Knauf Tec Tem® (Glätte)
Glet mineral pt. fi nisare plăcilor Tec Tem® după 
operaţiunea de armare a întregii suprafeţe.
Special pt. plăcile Tec Tem®, păstrează capacitatea 
de difuzie la vapori a plăcilor şi capilaritatea activă 
a acestora. Consum cca 1,25 kg/m²/mm. 
Grosime necesară 1 mm.

sac 25 kg 42
buc/palet

25,50 
kg/buc

151,00
RON / buc

Notă:
1. Produsele fără mențiuni la cod articol sunt standard și se află în limita stocurilor disponibile în depozitele Knauf Gips din România. Majoritatea acestor articole se regăsesc şi în stocurile distribuitorilor Knauf  
    din România sau se pot aproviziona în depozitele acestora în cca. 2 - 4 zile.
2. Produsele cu * după cod articol sunt speciale şi pot fi disponibile în depozitele distribuitorilor Knauf în max. 14 de zile de la comanda fermă.
3. Produsele cu ** după cod articol sunt speciale şi sunt livrabile la termen comunicat. Fabricarea acestora se face în baza unui avans.
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Knauf Gips, în calitate de producător, își rezervă 
dreptul de a modifica în mod unilateral acest catalog 
în ceea ce privește structura de produse, 
detaliile tehnice și de paletizare, 
cât și prețurile de listă indicate.

Pentru a avea garanția unei bune utilizări 
a produselor Knauf, vă recomandăm să completați 
informațiile tehnice primare din acest catalog 
cu fișele tehnice ale produselor și sistemelor Knauf, 
aflate pe site-ul www.knauf.ro. 

Preţurile din prezentul catalog de produse 
au caracter informativ şi neangajant. 
Aceste preţuri nu sunt impuse partenerilor autorizaţi, 
aceştia stabilind preţurile de vânzare în conformitate 
cu propria politică comercială. 
Prin urmare, în vederea obţinerii unei oferte de preţ 
personalizate, vă rugăm să vă adresaţi 
partenerilor autorizaţi Knauf Gips. 
În acest sens, puteţi consulta 
https://knauf.ro/vechi/new/dealer/index 
către lista de distribuitori.

Prețurile nu conțin T.V.A. și sunt valabile 
începând cu 01.03.2019.

Informațiile despre articole și prețuri 
sunt prezentate sub rezerva erorilor de tipar.


