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CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCŢII 
 

Grupa de Specialitate nr. 2 „Elemente de închidere, compartimentare, pereţi nestructurali, tâmplărie, 

vitraje” din cadrul INCD URBAN-INCERC Sucursala Cluj-Napoca, analizând documentaţia pentru 

solicitarea elaborării agrementului tehnic, prezentată de CARMEUSE HOLDING S.R.L. Brașov şi 

înregistrată cu nr. 9032 din 14.04.2016, referitoare la “Procedeu de realizare a pereților neportanți 

tip HEMPCRETE”, realizat de firma CARMEUSE HOLDING S.R.L. Brașov, elaborează prezentul 

Agrement Tehnic nr. 001SC-02/612-2016, în conformitate cu documentele tehnice româneşti aferente 

domeniului de referinţă, valabile la această dată. 

1. Definirea succintă 

 

1.1. Descrierea succintă 
Procedeul de realizare a pereților neportanți tip 

HEMPCRETE, (denumirea comercială 

SuperCalco HEMPCRETE) constă în execuţia 

pereților prin turnarea în cofraje pierdute a 

unui amestec realizat din cantități controlate, de 

puzderie de cânepă HEMPARADE, liant 

SuperCalco S, liant ENDURIA 500 și apă. 

Cu acest procedeu se poate realiza și izolarea 

termică a pardoselilor, pereților sau 

acoperișului. 

Produsele componente ale procedeului de 

realizare a pereților neportanți tip SuperCalco 

HEMPCRETE sunt următoarele: 

 puzderia de cânepă HEMPARADE - este 

un produs obținut ca urmare a uscării și tăierii 

miezului tulpinii de cânepă la dimensiuni 

cuprinse între 10 și 40 mm și un diametru de 

5mm. În amestecul cu lianții, puzderia de 

cânepă are rol de armare dispersă. 

 SuperCalco S - este un liant pe bază de 

var calcic hidratat CL90. 

 SuperCalco C5 (denumirea comercială 

ENDURIA 500) - este un liant pe bază de var 

hidraulic de tip HL5. 

Procedeul constă în amestecarea produselor 

componente cu apa și realizarea unui amestec 

omogen care se toarnă în cofraje pierdute. 

Cofrajele pierdute sunt cu plinte de lemn pentru 

rigidizare pe centru sau pe fețele laterale ale 

peretelui. Poziționarea și dimensionarea 

rigidizărilor cofrajelor pierdute sunt stabilite 

prin proiectare. 

Acestea cofraje trebuie să aibă o suprafață 

permeabilă la aer și vapori de apă (ex. riflaj 

realizat din șipci de lemn sau alt material care 

poate funcționa pe post de cofraj, prevăzut cu 

perforații / găuri / fante) pentru a conferi 

ventilarea suprafetei materialului pus în operă.  

Cofrajulul pierdut protejează suprafețele 

elementului realizat prin acest procedeu, la 

șocurile mecanice începând încă din faza de 

turnare. 

Produsele componente ale procedeului de 

realizare a pereților neportanți tip SuperCalco 

HEMPCRETE se ambalează și livrează astfel: 

 puzderia de cânepă HEMPARADE - 

baloți de 10, 15, 20 kg ambalați în folie de 

plastic. 

 SuperCalco S - saci de hârtie de 25 kg. 

 ENDURIA 500 - saci de hârtie de 25 kg. 

1.2. Identificarea produselor 
Fiecare ambalaj / produs component al 

procedeului are eticheta pe care se specifică, în 

limba română: 

- marca fabricantului; 

- denumirea produsului; 

- numărul şi data lotului de fabricaţie; 

- masa netă; 

- condiţii de transport, depozitare, punere în 

operă; 

- măsuri de siguranţă; 

- termen de valabilitate; 

- domenii de utilizare; 

- indicativul controlului de calitate. 

2. Agrementul Tehnic 

2.1. Domenii acceptate de utilizare în 

construcţii  
Procedeul de realizare a pereților neportanți 

tip SuperCalco HEMPCRETE se utilizează la 

interiorul / exteriorul clădirii, pentru execuţia 

pereților neportanți, la construcții cu structuri 

portante realizate din lemn, oțel sau alte 

materiale portante, la alcătuirea de pereţilor de 

compartimentare, prin umplerea cofrajelor 

pierdute. Cofrajele sunt prevazute cu plinte de 

lemn pentru rigidizare pe centru sau pe fețele 



Agrementul Tehnic nr. 001SC-02/612-2016  Pagina 3/11 

laterale ale peretelui. Poziționarea și 

dimensionarea rigidizărilor cofrajelor 

permanente sunt stabilite prin proiectare. 

Procedeul se utilizează, deasemenea, pentru 

realizarea izolației termice pentru pardoseli, 

acoperișuri sau pereți, la orice tip de elemente 

de construcţii, la clădiri noi sau existente, în 

condiţiile respectării prevederilor din 

reglementările tehnice româneşti în vigoare. 

Procedeul se aplică numai ca urmare a unui 

proiect de execuţie întocmit cu respectarea 

Legii 10/1995 privind calitatea în construcţii cu 

modificările şi completările ulterioare şi a 

reglementărilor tehnice în vigoare. 

2.2. Aprecieri asupra produsului  
2.2.1. Aptitudinea de exploatare în construcţii 

Procedeul îndeplineşte cerinţele fundamentale 

din Legea nr. 10/1995, actualizată cu 

modificările și completările ulterioare, privind 

calitatea în construcţii, în ceea ce priveşte:  

Rezistenţă mecanică şi stabilitate 

Pereții neportanți tip SuperCalco 

HEMPCRETE și izolațiile termice realizate cu 

acest procedeu nu influenţează rezistenţa şi 

stabilitatea clădirii la care se aplică. 

Securitate la incendiu 

Conform Regulamentului din 07.10.2004 - 

privind clasificarea şi încadrarea produselor 

pentru construcţii pe baza performanţelor de 

comportare la foc şi a Ordinului nr. 431 din 

31.03.2008 pentru completarea şi modificarea 

regulamentului mai sus amintit, produsele 

componente ale procedeului de realizare a 

pereților neportanți tip SuperCalco 

HEMPCRETE, se încadrează în clasa de 

reacţie la foc A1 (C0) - cazul lianților pe bază 

de var, respectiv în clasa de reacţie la foc F 

(fără performață determinată) - cazul 

puzderiei de cânepă. Produsul final se 

încadrează în clasa de reacţie la foc F (fără 

performață determinată). 

Igienă, sănătate şi mediu înconjurător  

În condițiile de utilizare a produselor finite 

realizate cu acest procedeu, prezentate la cap. 

2.1., nu apar riscuri semnificative pentru 

sănătatea populației.  

În vederea protejării sănătății populației și a 

prevenirii, reducerii și controlului poluării 

mediului inconjurator, activitățile privind 

comercializarea și utilizarea produsului(elor) 

trebuie să se ține cont de declarațiile 

producătorului și să indeplinească cerințele 

menționate de producător in fișa tehnica cu 

date de securitate, în conformitate cu legislația 

în vigoare.  

Se vor respecta prevederile următoarelor acte 

normative:  

- REACH (CE) nr 1907/2006 - Regulamentul 

Parlamentului şi al Consiliului European 

privind inregistrarea, evaluarea şi autorizarea 

substanţelor chimice şi restricţiile aplicabile 

acestor substanţe, modificat si completat cu 

regulamentul R(CE) 1272/2008 ; 

- Ord. MS nr.1162/13.11.2012- Ordin pentru 

modificarea si completarea Normelor 

metodologice de aplicare a HG. Nr.956 privind 

plasarea pe piata a produselor biocide, 

aprobate prin Ordinul MSP, al Ministerului 

Mediului si Gospodaririi Apelor (MMGA) si al 

Presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare 

Veterinare si Siguranta Alimentelor (ANSVSA) 

nr. 1.321/2006/280/90/2007- publicat in MO 

nr.19/10.01.2013.  

- HG. nr.1093/16.08.2006 stabilirea cerintelor 

minime de securitate și sănătate pentru 

protecția lucrătorilor împotriva riscurilor 

legate de expunerea la agenți cancerigeni sau 

mutageni la locul de muncă, Publicat în 

Monitorul Oficial, Partea I nr. 757 din 

06/09/2006 cu completările și modificările 

ulterioare conform HG.nr.1/4.01.2012. 

Siguranţa și accesibilitate în exploatare  
Punerea în operă a produselor componente și 

pereții neportanți, respectiv, izolațiile termice 

realizate cu acest procedeu nu prezintă riscuri 

de accidentare pentru utilizatori dacă se 

respectă condiţiile tehnice de utilizare 

prevăzute de producător şi de normele specifice 

în vigoare. 

Protecţie împotriva zgomotului 

Procedeul nu influențează cerința. 

Economie de energie şi izolare termică 

Procedeul de realizare a pereților neportanți 

se utilizează și în scopul îmbunătăţirii 

comportării la transfer termic a elementelor 

de construcţie. Compozitul SuperCalco 

HEMPCRETE pus în operă are o 

conductivitate termică de calcul, variabilă, în 

funcţie de densitate -med/calc. = 0,116 W/mK. 

Procedeul de realizare a pereților neportanți 

tip SuperCalco HEMPCRETE contribuie la 

economia de energie în construcţii.  
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Proiectantul construcţiei asigură prin calcul 

rezistenţa minimă la transfer termic conform 

normativelor românești în vigoare. 

Utilizare sustenabilă a resurselor naturale  

Se va aplica conform legii 10/1995 privind 

calitatea în construcţii cu modificările și 

completările ulterioare. 

2.2.2 Durabilitatea şi întreţinerea  
Durabilitatea pereților neportanți, respectiv, 

izolațiilor termice realizate cu acest procedeu, 

este asigurată prin satisfacerea cerinţelor de 

calitate impuse produselor predozate. În 

condițiile unei puneri în operă corespunzătoare, 

durata de viaţă a produselor finite, este minim 

70 ani. Produsele puse în operă nu necesită 

întreţinere deoarece se vor acoperi cu un strat 

final de finisare care poate fi realizat prin 

tencuire cu materiale pe bază de ciment și 

ulterior zugrăvire / vopsire. 

Perioada de garanţie a produselor componente 

ale procedeului, păstrate în ambalajul original, 

în condiţiile respectării instrucţiunilor de 

transport, manipulare şi de depozitare 

prevăzute este de 12 luni. 

Garanţia acordată de producător pentru 

lucrările realizate cu acest procedeu, în 

condiţiile unei puneri în operă corespunzătoare 

şi unei exploatări normale, este de 2 ani. 

2.2.3. Fabricaţia şi controlul 
Fabricarea produselor liante anorganice 

componente ale procedeului se face de către 

CARMEUSE HOLDING S.R.L. Brașov, pe baza 

normelor tehnice şi a reţetelor proprii 

producătorului. Puzderia de cânepă 

HEMPARADE este achiziționată de către 
CARMEUSE HOLDING S.R.L. de la HempFlax BV, 

Olanda. 
În vederea asigurării calităţii produselor 

fabricantul efectuează controlul intern al 

producţiei astfel: 

-controlul materiilor prime şi componentelor; 

-controlul procesului tehnologic de fabricaţie; 

-controlul la terminarea fabricaţiei şi 

investigaţii curente şi periodice specifice 

asupra produselor finite, conform procedurilor 

proprii. 

Controlul extern al produselor se asigură la 

laboratoare de specialitate, neutre, autorizate. 

Produsele liante SuperCalco S și ENDURIA 

500 (sub denumirea de SuperCalco C5) au 

făcut obiectul certificării în sistemul 2+ în 

conformitate cu SR EN 459-1:2011, de către 

AEROQ SA București. Produsul SuperCalco S 

este certificat în sistemul 2+ pe baza 

certificatului de conformitate nr. 1840-CPR 

97/555/EC/0117-07, emis în 02.02.2007 și 

reînoit în 30.05.2014. Produsul ENDURIA 500 

este certificat (sub denumirea de SuperCalco 

C5) în sistemul 2+ pe baza certificatului de 

conformitate nr. 1840-CPR 97/555/EC/0563-

15, emis în 31.07.2015. Producătorul are 

implementat un sistem de management al 

calităţii conform standardului ISO 9001:2008. 

Sistemul este certificat de AEROQ S.A. 

București (Certificat nr. 1064, reînoit în 

15.07.2013, valabil până la 14.07.2016). 

Producătorul are implementat un sistem de 

management al mediului conform SR EN ISO 

14001:2005. Sistemul este certificat de AEROQ 

S.A. București (Certificat nr. 073 M, reînoit în 

15.07.2013, valabil până la 14.07.2016). 

HempFlax BV, Olanda, producătorul de puzderie 

de cânepă, are are implementat un sistem de 

management al calităţii conform standardului ISO 

9001:2008. Sistemul este certificat de TUV 

Nederland QA B.V. (Certificat nr. 20128/2.1, reînoit 

în 26.07.2014, valabil până la 26.07.2017). 

2.2.4. Punerea în operă  
Punerea în operă a produsului se face fără 

dificultăţi particulare, într-o lucrare de precizie 

normală, de către personal calificat. 

Punerea în operă cuprinde următoarele etape: 

Realizarea cofrajului pierdut  

Montarea cofrajelor pierdute se execută la 

locul punerii în operă. 

Acestea cofraje trebuie să aibă o suprafață 

permeabilă la aer și vapori de apă (ex. riflaj 

realizat din șipci de lemn sau alt material care 

poate funcționa pe post de cofraj, prevăzut cu 

perforații / găuri / fante) pentru a conferi 

ventilarea suprafetei materialului pus în operă.  

Cofrajul pierdut protejează suprafețele 

elementului realizat prin acest procedeu, la 

șocurile mecanice începând încă din faza de 

turnare. 

Este interzisă utilizarea unui cofraj care va 

stopa total sau parțial eliberarea de apă din 

compoziția materialului va compromite 

substanțial caracteristicile elementului de 

constructie. 

Cofrajele pierdute sunt cu plinte de lemn pentru 

rigidizare pe centru sau pe fețele laterale ale 

peretelui. Poziționarea și dimensionarea 

rigidizărilor cofrajelor pierdute sunt stabilite 

prin proiectare. 



Agrementul Tehnic nr. 001SC-02/612-2016  Pagina 5/11 

Prepararea amestecului se realizează prin 

amestecarea materiilor prime puzderie de 

cânepă, liant SuperCalco S, liant ENDURIA 

500 și apă. Amestecarea se realizează în 

betonieră sau într-un malaxor, materiile prime 

fiind introduse astfel: se introduce puzderia de 

cânepă, se adaugă 1/3 din volumul de apă, se 

introduc lianții SuperCalco S și ENDURIA 500, 

după care se adaugă restul de apă. De exemplu, 

pentru realizarea unui m
3
 de amestec cu 

densitatea aparentă de 330-400 kg/m
3
 se vor 

utiliza 1,3 părți liant SuperCalco S, 1 parte 

liant ENDURIA 500, 1,1 părți puzderie de 

cânepă și 3,3 părți apă. 

Punerea în operă a amestecului preparat se 

realizează prin turnarea în cofraje permanente 

(cofraj pierdut) cu plinte de lemn pentru 

rigidizare sau prin pulverizarea cu ajutorul 

unui sistem de pulverizare, pe cofraje cu o 

singură față. Punerea în operă a amestecului se 

realizează în straturi succesive cu grosime de 

maxim 300 mm. Amestecul se distribuie uniform 

în cofraj prin tasare manuală. 

După minim 24 de ore de la turnarea în cofraj 

se poate efectua turnarea următorului strat. 

Punerea în operă se realizează la temperaturi 

de minim 5ºC. Pe perioada punerii în operă și a 

întăririi amestecului, se va proteja de acțiunea 

directă a razelor solare, supraîncălzire, curenți 

de aer, exces de umiditate, ploaie sau îngheț. 

În cazul realizării straturilor termoizolante pe 

pereți existenți, amestecul preparat se 

pulverizează în cadru de lemn.  

Finisarea se realizează prin tencuire cu 

produse de tencuire clasice. Tencuirea se va 

realiza după minim 60 de zile de la turnarea 

amestecului compozit în tipare, pentru a se 

asigura uscarea uniformă și atingerea 

parametrilor de rezistență mecanică. Este 

recomandată utilizarea unor tencuieli 

permeabile la vapori de apă, eventual pe bază 

de var. Vopsirea / zugrăvirea se poate realiza 

ulterior, după 28 de zile de la aplicarea 

tencuielii, folosind produse prin aplicarea 

cărora rezultă pelicule permeabile la vapori de 

apă, eventual zugrăveli pe bază de var. 

Aplicarea unor produse de tencuire și / sau 

vopsire cu permeabilitate redusă, de exemplu 

vopsele alchidice, lacuri sau pe bază de 

polimeri, nu este recomandată deoarece vor 

compromite permeabilitatea peretelui și 

durabilitatea acestuia. 

Pentru protecţia personală a lucrătorilor, se 

vor respecta cerinţele în conformitate cu 

normele metodologice de aplicare a legislaţiei, 

securităţii şi sănătăţii in muncă, conform Legii 

nr. 319/2006 și HG nr. 955/2010 pentru 

modificarea și completarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii 

securității muncii nr.319/2006 și HG 985/2012 

“Norme metodologice de aplicare a legislaței 

securității și sănătății în muncă“. 

Deșeurile se vor depozita conform Legea 

nr.211/2011 privind regimul deşeurilor, cu 

completarile si modificarile ulterioare si HG 

621/2005 privind gestionarea ambalajelor și a 

deseurilor de ambalaje, completata si 

modificata cu HG 247/2011. 

2.3. Caietul de prescripţii tehnice 
2.3.1. Condiţii de concepţie  

Procedeul este conceput pentru execuţia 

pereților neportanți pentru construcții cu 

structuri portante realizate din lemn, beton, 

oțel sau alte materiale portante, de asemenea, 

pentru realizare izolației termice pentru 

pardoseli, acoperișuri sau pereți. 

Elaborarea proiectelor de lucrări realizate cu 

acest procedeu se face și cu respectarea 

prevederilor următoarelor reglementări 

tehnice româneşti în vigoare: 

- GP 005-1997 "Ghid pentru proiectarea şi 

execuţia lucrărilor de compartimentare cu 

panouri uşoare"; 

- C 107/0-2002 „Normativ privind proiectarea 

şi executarea lucrărilor de izolaţii termice la 

clădiri”;  

- C 203-91 „Instrucţiuni tehnice pentru 

proiectarea şi execuţia lucrărilor de 

îmbunătăţire a izolării termice şi de remediere 

a situaţiilor de condens” 

- P 118-99 „Normativ de siguranţă la foc a 

construcţiilor”. 

2.3.2. Condiţii de fabricare 

Produsele componente ale procedeului de 

realizare a pereților neportanți tip SuperCalco 

HEMPCRETE sunt fabricate de către 

CARMEUSE HOLDING S.R.L. Brașov 

(produsele liante anorganice SuperCalco S și 

ENDURIA 500) și de către HempFlax BV, 

Olanda (puzderia de cânepă HEMPARADE). 

Producătorii produselor componente execută în 

permanenţă controlul calităţii în timpul 

procesului de fabricare şi al produselor finite. 

Se execută anual un control extern al 
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produselor la un laborator de specialitate, 

neutru, autorizat. 

2.3.3. Condiţii de livrare 

La livrare produsele componente sunt însoţite 

de declaraţia de conformitate cu Agrementul 

Tehnic eliberat pentru acesta, conform 

standardelor  SR EN ISO/CEI 17050-1:2010 

“Evaluarea conformității. Declarația de 

conformitate dată de furnizor. Partea 1: Cerințe 

generale” și SR EN ISO/CEI 17050-2:2005 

“Evaluarea conformității. Declarația de 

conformitate dată de furnizor. Partea 2: 

Documentație suport” şi de instrucţiunile de 

transport, manipulare şi depozitare, în limba 

română. 

Transportul se efectuează în mijloace de 

transport auto, CF sau navale, acoperite, 

uscate şi curate, ferite de deteriorări mecanice 

şi de agenţi chimici. 

Pentru depozitarea de lungă şi scurtă durată 

producătorii produselor componente precizează 

condiţiile de depozitare în documentele 

însoţitoare ale produselor. 

2.3.4. Condiţii de punere în operă 

Procedeul de realizare a pereților neportanți 

tip SuperCalco HEMPCRETE se execută 

conform instrucţiunilor fabricantului. 

La executarea pereților neportanți și izolațiilor 

termice se respectă normele de tehnica 

securităţii muncii specifice acestor lucrări, 

conform cu prevederile Legii 319/2006 “Legea 

securităţii şi sănătăţii în muncă”, și HG nr. 

955/2010 pentru modificarea si completarea 

Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii securitatii muncii 

nr.319/2006 si HG 985/2012 “Norme 

metodologice de aplicare a legislatiei 

securitatii si sanatatii în munca“.  

De asemenea se respectă prevederile C 300-94 

„Normativ de prevenire şi stingere a incendiilor 

pe durata executării lucrărilor de construcţii şi 

instalaţii aferente”.  

Recepţia lucrărilor se efectuează în 

conformitate cu prevederile normativului C 56-

85 “Normativ pentru verificarea calităţii şi 

recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii 

aferente”. 

 

 Concluzii   
 Aprecierea globală: Folosirea 

produsului în domeniile de utilizare acceptate 

este apreciată favorabil, în condiţiile specifice 

din România, dacă se respectă prevederile 

prezentului agrement. 

 

 

Condiţii 

 Calitatea produsului şi metoda de fabricare, 

au fost examinate şi găsite corespunzătoare 

şi trebuie menţinute la acest standard pe 

toata durata de valabilitate a acestui 

agrement.  

 Oriunde se face referire în acest agrement 

la acte legislative sau reglementări tehnice, 

trebuie avut în vedere că aceste acte erau în 

vigoare la data eliberării acestui agrement. 

 Acordând acest agrement, Consiliul Tehnic 

Permanent pentru Construcţii nu se implică 

în prezenţa şi/sau absenţa drepturilor legale 

ale firmei de a comercializa, monta sau 

întreţine produsul. 

 Orice recomandare referitoare la folosirea 

în condiţii de siguranţă a acestui produs 

care este conţinută sau se referă la acest 

agrement tehnic, reprezintă o cerinţă 

minimă necesară la punerea sa în operă.  

 INCD URBAN-INCERC Sucursala Cluj-

Napoca răspunde de exactitatea datelor 

înscrise în Agrementul Tehnic şi de 

încercările sau testele care au stat la baza 

acestor date. Agrementele tehnice nu îi 

absolvă pe furnizori şi / sau pe utilizatori de 

responsabilităţile ce le revin conform 

reglementărilor legale în vigoare. 

 Verificarea menţinerii aptitudinii de 

utilizare a produsului va fi realizată 

conform programului stabilit de către INCD 

URBAN-INCERC Sucursala Cluj-Napoca 

(anual – se face verificarea densității 

aparente în stare întărită, a rezistenței la 

compresiune și a conductivității termice. 

rezultatele vor fi prezentate în rapoarte de 

încercări). 

 Acţiunile cuprinse în program şi modul lor 

de realizare vor respecta actele normative şi 

reglementările tehnice în vigoare. 

 INCD URBAN-INCERC Sucursala Cluj-

Napoca va informa Consiliul Tehnic 

Permanent pentru Construcţii de rezultatul 

verificărilor iar dacă acestea nu dovedesc 
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menţinerea aptitudinii de utilizare, va 

solicita CTPC declanşarea acţiunii de 

suspendare a agrementului tehnic.  

 Suspendarea se declanşează şi în cazul 

constatării prin controale, de către 

organisme abilitate, a nerespectării 

menţinerii constante a condiţiilor de 

fabricaţie şi utilizare ale produsului.  

 În cazul în care titularul de agrement tehnic 

nu se conformează acestor prevederi, se va 

declanşa procedura de retragere a 

agrementului tehnic.  

 

 

 

Valabilitate: 

28.06.2019  

Prelungirea valabilităţii sau revizuirea 

prezentului agrement tehnic trebuie solicitată 

cu cel puţin trei luni înainte de data 

expirării. În cazul neprelungirii valabilităţii, 

agrementul tehnic se anulează de la sine. 

Pentru grupa specializată nr. 2 

Preşedinte 

 

 

Dr. ing. Mircea PĂSTRAV 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR  

INCD URBAN-INCERC  

SUCURSALA CLUJ-NAPOCA  
 

 

Dr. ing. Henriette SZILÁGYI  

 

 

 

3. Remarci complementare ale grupei specializate 

 

- Procedeul de realizare a pereților neportanți tip SuperCalco HEMPCRETE se utilizează pentru 

execuţia pereților neportanți pentru construcții cu structuri portante realizate din lemn, oțel sau alte 

materiale portante. Procedeul se utilizează, deasemenea, pentru realizare izolației termice pentru 

pardoseli, acoperișuri sau pereți. 

- Produsele componente ale procedeului de realizare a pereților neportanți tip SuperCalco 

HEMPCRETE sunt . puzderie de cânepă, liant SuperCalco S, liant ENDURIA 500 și apă. 

- Fabricarea produselor liante anorganice componente ale procedeului se face de către CARMEUSE 

HOLDING S.R.L. Brașov, pe baza normelor tehnice şi a reţetelor proprii producătorului. Puzderia de 

cânepă HEMPARADE este achiziționată de către CARMEUSE HOLDING S.R.L. de la HempFlax BV, 

Olanda. 

- Produsele liante SuperCalco S și ENDURIA 500 (sub denumirea de SuperCalco C5) au făcut obiectul 

certificării în sistemul 2+ în conformitate cu SR EN 459-1:2011, de către AEROQ SA București. 

Produsul SuperCalco S este certificat în sistemul 2+ pe baza certificatului de conformitate nr. 1840-

CPR 97/555/EC/0117-07, emis în 02.02.2007 și reînoit în 30.05.2014. Produsul ENDURIA 500 este 

certificat (sub denumirea de SuperCalco C5) în sistemul 2+ pe baza certificatului de conformitate nr. 

1840-CPR 97/555/EC/0563-15, emis în 31.07.2015. 

- HempFlax BV, Olanda, producătorul de puzderie de cânepă, are implementat un sistem de 

management al calităţii conform standardului ISO 9001:2008. Sistemul este certificat de AEROQ S.A. 

București (Certificat nr. 1064, reînoit în 15.07.2013, valabil până la 14.07.2016). 

- Pe perioada de valabilitate a agrementului tehnic, beneficiarul acestuia are obligaţia de a urmări 

comportarea în exploatare a produselor realizate cu acest procedeu, conform legislaţiei în vigoare. 
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SINTEZA ÎNCERCĂRILOR DE LABORATOR 

 

Tabel 1.  
CARACTERISTICA  

NORMA DE ÎNCERCARE  

 

UM  

REZULTATE  

OBŢINUTE  

CONDIŢII DE 

ADMISIBILITATE  

conform Fișei tehnice 

LABORA- 

TORUL 

Determinarea rezistenţei la compresiune  

SR EN 772-1:2011 
MPa 0,95 min. 0,3 

IN
C

D
 U

R
B

A
N

-I
N

C
E

R
C

 S
u

cu
rs

a
la

 C
lu

j-
N

a
p

o
ca

 

Determinarea rezistenţei la întindere prin 

încovoiere 

SR EN 12089: 2013 

kPa 60 min. 60 

Densitatea in stare intarita  

SR EN 678:1996 
kg/m

3
 474,8 min. 200 

Determinarea absorbţiei de apă  

SR EN 772-11:2011 
g/m

2
*s

0,5
 481,19 400-500 

Determinarea permeabilităţii la vaporii de 

apă  

- conductanta la vapori de apa 

- factor de rezistenta la permeabilitate 

SR EN 772-15:2003 

kg/m
2
*s*Pa 

- 

1,23*10
-9

 

1,6  

 

< 3 

Determinarea rezistenţei la transfer termic  

- conductivitatea termică 

- rezistența la transfer termic 

SR EN 12667:2002 

W/mK 

m
2
*K/W 

0,116 

0,88 

0,07-0,17 

min. 0,8 

Determinarea rezistenţei la tracţiune 

perpendicular pe feţe  

SR EN 1607: 2013 

kPa 20 min. 18  

Determinarea rezistenţei la smulgerea 

şuruburilor pe axa lor  

SR EN 320:2011 

N/mm 8,7 min. 7,5 

Determinarea comportării la forfecare  

SR EN 12090:2013 
kPa 49,6 min. 40 

Clasa de reactie la foc - F (fără performață determinată) - 

 

 

4. Anexe 

 

CARACTERISTICILE TEHNICE ALE PRODUSELOR OBȚINUTE PRIN PROCEDEUL DE 

REALIZARE A PEREȚILOR NEPORTANȚI TIP HEMPCRETE 

 

Tabel 2. Compozit SuperCalco HEMPCRETE 

Caracteristica Valoare 

Densitate in stare intarita 200 kg/m³ - 500 kg/m³ 

Rezistenta la compresiune la 60 zile 0,3 MPa - 1,1 MPa 

Intindere prin inconvoiere 60 kPa - 400 kPa 

Absorbtie de apa 400 - 500 g/m²s
0.5

 

Conductivitate termica pentru material in stare uscata 0.07 W/mK - 0.17 W/mK 

Rezistenta termica pentru material in stare uscata 0.8 m²K/W - 5.0 m²K/W 
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a). Puzderie de cânepă HEMPARADE b). SuperCalco S 

  

 

Fig. 1. Produse utilizate in cadrul procedeului de 

realizare a apereților neportanți tip 

HEMPCRETE 

c). ENDURIA 500 

 

 

 
a). realizarea cofrajului pierdut 

Fig. 2. Modul de punere în operă a amestecului de materiale în vederea realizării pereților neportanți tip SuperCalco 

HEMPCRETE 
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b). turnarea amestecului in cofrajul pierdut  c). compactarea amestecului in cofrajul pierdut 

Fig. 2. Modul de punere în operă a amestecului de materiale în vederea realizării pereților neportanți tip SuperCalco 

HEMPCRETE (continuare) 

 

 

 
Fig. 3. Modul de punere în operă, prin pulverizare, a amestecului de materiale în vederea realizării stratului termoizolant pe 

pereți existenți 

 

 

 
Fig. 4. Epruveta realizată prin Procedeul de realizare a pereților neportanți tip SuperCalco HEMPCRETE 
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Extrase din procesul verbal nr. 529 din 13.06.2016 al şedinţei de deliberare a Grupei Specializate 

 

Grupa specializată nr. 2, compusă din Preşedinte dr. ing. Mircea PĂSTRAV raportor, Dr. ing. Andreea 

HEGYI, membri: ing. Carol ENYEDI, ing. Carmen DICO, ing. Gabriela CĂLĂTAN, a examinat Dosarul 

Tehnic preliminar pentru elaborarea agrementului tehnic prezentat de firma CARMEUSE HOLDING 

S.R.L. Brașov, rezultatele încercărilor şi proiectul de agrement tehnic nr. 001SC-02/612-2016 referitoare 

la “Procedeu de realizare a pereților neportanți tip HEMPCRETE” şi a făcut următoarele observaţii: 

- Procedeul de realizare a pereților neportanți tip SuperCalco HEMPCRETE constă în alcătuirea şi 

execuţia pereților prin turnarea în cofraje pierdute a unui amestec realizat din cantități controlate de 

puzderie de cânepă, liant SuperCalco S, liant ENDURIA 500 și apă. Acest procedeu este destinat 

realizării de pereți neportanți la clădiri realizate pe structură portantă de lemn, oțel sau alte materiale 

portante, respectiv realizării izolației termice a pardoselilor, pereților sau acoperișului. 

- Fabricarea produselor liante anorganice componente ale procedeului se face de către CARMEUSE 

HOLDING S.R.L. Brașov, pe baza normelor tehnice şi a reţetelor proprii producătorului. Puzderia de 

cânepă HEMPARADE este achiziționată de către CARMEUSE HOLDING S.R.L. de la HempFlax BV, 

Olanda. 

- Produsele liante SuperCalco S și ENDURIA 500 (sub denumirea de SuperCalco C5) au făcut obiectul 

certificării în sistemul 2+ în conformitate cu SR EN 459-1:2011, de către AEROQ SA București. 

Produsul SuperCalco S este certificat în sistemul 2+ pe baza certificatului de conformitate nr. 1840-CPR 

97/555/EC/0117-07, emis în 02.02.2007 și reînoit în 30.05.2014. Produsul ENDURIA 500 este certificat 

(sub denumirea de SuperCalco C5) în sistemul 2+ pe baza certificatului de conformitate nr. 1840-CPR 

97/555/EC/0563-15, emis în 31.07.2015. - HempFlax BV, Olanda, producătorul de puzderie de cânepă, 

are implementat un sistem de management al calităţii conform standardului ISO 9001:2008. Sistemul este 

certificat de AEROQ S.A. București (Certificat nr. 1064, reînoit în 15.07.2013, valabil până la 

14.07.2016). 

- Încercările şi verificările efectuate la INCD URBAN-INCERC Sucursala Cluj-Napoca, pe produsele 

componente ale Procedeului de realizare a pereților neportanți tip SuperCalco HEMPCRETE, atestă 

calitatea acestora şi conformitatea caracteristicilor fizico-mecanice determinate experimental cu cele 

indicate în fișele tehnice.  

- Fiecare livrare de produs component al procedeului este însoţită de declaraţia de conformitate cu 

prezentul agrement tehnic şi de instrucţiunile specifice pentru transport, depozitare şi utilizare, redactate 

în limba română. 

- Punerea în operă a produselor în vederea realizării Procedeului de realizare a pereților neportanți tip 

SuperCalco HEMPCRETE, se face de către unităţi specializate şi autorizate pentru executarea lucrărilor 

de acest fel, care garantează corectitudinea şi calitatea execuţiei. 

 

Luând în considerare cele menţionate mai sus, Grupa Specializată propune aprobarea de către C.T.P.C. 

a Agrementului Tehnic, nr. 001SC-02/612-2016 „Procedeu de realizare a pereților neportanți tip 

HEMPCRETE” pe o perioadă de 3 ani. 

 

 Dosarul tehnic al agrementului tehnic nr. 001SC-02/612-2016 conţinând 40 pagini face parte 

integrantă din prezentul agrement tehnic.  

 Raportorul Grupei Specializate nr. 2 

Dr. ing. Andreea HEGYI  

Membrii grupei specializate:  

ing. Carol ENYEDI    

ing. Carmen DICO    

ing. Gabriela CĂLĂTAN   

 


