
DISPOZITIVE DE ACOPERIRE 
ȘI DE ÎNCHIDERE 
pentru cămine de inspecție din 
MATERIALE COMPOZITE SMC 
Clasa A15 şi B125 

Rezultate obținute pentru o aplicație staționară cu mai mult 
de 30 de ani garanție pe viață, compozit în comparație cu metalul
Sursa: European Alliance pentru SMC/BMC

Compozit Metal
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PERSONALIZARE
DISPOZITIVE DE ACOPERIRE ȘI DE ÎNCHIDERE 
PENTRU CĂMINE DE INSPECȚIE
DIN MATERIALE COMPOZITE SMC 
– CLASA A15 SI B125

1. GENERALITĂȚI
SMC este materie primă sub formă de plăci (sheet-uri), un amestec omogen între rășini poliesterice și fibre de sticlă lungi pentru 
armare. 
 

2. DOMENIU DE APLICAȚIE 
Pricipalul domeniu de aplicație este acoperirea căminelor de inspecție și a căminelor de branșament 

3. ASPECT
Dispozitivele de acoperire se fabrică uzual în culorile gri/negru. Colorarea este făcută în masa materiei prime nu prin vopsire 
ulterioară. Se pot executa dispozitive de acoperire și în alte culori, la cerere. 
Finisarea suprafeței este superioară oricărei alternative de dispozitive de acoperire din materiale compozite pentru cămine 
.Structura în forma de tablă de șah a suprafeței asigură o aderență bună și evacuarea rapidă a apelor meteorice.

4. PERSONALIZARE
Personalizarea se executa prin intermediul unei pastile amovi-
bile cu dimensiunile din imaginea de mai jos.
Personalizarea se face in relief si se pot utiliza atat caractere cat 
si simboluri sau sigle. Singura restrictie este ca dimensiunea 
unui gol sa nu fie mai mica de 4 mm si distanta dintre doua 
goluri sa fie mai mare de 3 mm pentru a nu afecta rigiditatea 
ansamblului.

Forma finala a personalizarii trebuie aprobata de catre Serviciul 
Tehnic Valplast Industrie.

 

Valplast Industrie S.R.L.
Bd. Preciziei, nr.9; Bucuresti, Romania
Tel. : 021 317 91 72; Fax: 021 317 91 71
office@valplast.ro; www.valplast.ro

STIAȚI CĂ? CONTEXT

Materialele compozite sunt 
reciclabile

Eficienta prin co-procesare in cuptoare de ciment a fost demon-
strata din punct de vedere tehnic și comercial. Astazi, companiile 
isi seteaza procesele de logistica si aprovizionare pentru asigura-
rea unei gestionari corespunzatoare a macinaturii, precum si a 
calitatii consistentei cimentului fabricat. Prin urmare, reciclarea 
prin co-procesare in cuptoare de ciment este tot mai frecvent uti-
lizata pentru gestionarea macinaturii, datorita potentialului sau 
tehnologic, a beneficilor pentru mediu si raportului pret-calitate.

Materialele compozite termorigide 
nu pot fi reconvertite usor in materia 
prima din care au fost obtinute

Materialele compozite sunt concepute pentru a oferi rezistenta 
mecanica, rezistenta chimica si durabilitate. Prin definiție, ele nu 
pot fi usor reconvertite in materia prima initiala.

Materialele compozite pot contribui 
semnificativ la reducerea emisiilor 
de CO2

Structurile compozite tind sa aiba o mai buna Eco-amprenta, in 
comparație cu echivalentul lor in materiale traditionale, precum 
otelul sau aluminiul. Acest lucru se datoreaza reducerii de emisii 
de CO2, generate de o greutate mai mica de transportat, instalare 
usoara, reducerea gradului de mentenanta in constructie, precum 
si continuitatea functionarii in zonele industriale. Pe langa faptul 
ca sunt utile in reducerea consumului de energie, materialele 
compozite pot reduce emisiile de CO2 si diminueaza Eco-ampren-
ta fabricatiei de ciment.

Co-procesarea in cuptoarele de 
ciment este foarte diferita de 
incinerare

Co-procesarea materialelor compozite termorigide din fibra de 
sticla permite componentelor anorganice sa actioneze ca materie 
valoroasa, in timp ce componentele organice actioneaza ca un 
combustibil eficient pentru procesul de calcinare. In incinerarea 
macinaturii compozite, componentele anorganice nu sunt reutili-
zate, prin urmare incinerarea nu poate fi considerata reciclare. In 
plus, caldura generata in incinerare nu poate fi utilizata la fel de 
eficient pentru a reduce
cantitatea de combustibil necesara.

Reciclarea materialelor compozite 
prin intermediul co-procesarii in cup-
toare de ciment este in conformitate 
cu legislatia Europeana

Reciclarea prin co-procesare in cuptoare de ciment este in con-
formitate cu Directiva Cadru a Uniunii Europene privind deseurile 
2008/98/EC. Aceasta stabileste ruta de gestionare a deseurilor 
pentru industria materialelor compozite. Co-procesarea presu-
pune in egala masura reciclare si economie de energie.

RECUNOAŞTERE EUROPEANĂ 
A RECICLĂRII MATERIALELOR 
COMPOZITE
Recent, Comisia Europeană a lansat un 
document cadru privind interpretarea 
deșeurilor Directivei Cadru a Uniunii 
Europene privind deseurile 2008/98/
EC. Documentul este destinat sa ajute 
autoritatile nationale si companiile sa 
interpreteze directiva. 
Printre alte specificații, co-procesarea 
in ciment de fabricatie este inclusa in 
definitia prevenirii producerii de deseuri 
si a gestionarii acestora, precum si in 
colectare si reciclare (Capitolul 1.4.). 
Documentul stipuleaza: 

“În anumite procese de productie, cum este si 
cazul co-procesarii, deseurile pot fi utilizate 
intr-o operatiune care combina doua sisteme 
de management al gestionarii deseurilor in 
acelasi timp. Continutul energetic al deseurilor 
este recuperat ca energie termala, inlocuind 
astfel combustibilul, in timp ce componentele 
minerale ale deseurilor pot fi integrate in 
matricea produsului sau a materialului pro-
dus, ex: clincher de ciment, otel sau aluminiu 
(Subcapitolul 1.4.5)

Sursa: Document cadru despre interpretarea dispozitiilor cheie ale 

Directivei 2008/98/EC despre deseuri, Comisia Europeana, Iunie 2012

Avantajele utilizării 
materialelor compozite 
comparativ cu fonta: 

 amprentă de carbon redusă
 greutate mai mică 
 nu corodează  
 protecție antifurt 
 montaj ușor și rapid 

COMPOZITUL
ESTE 

RECICLABIL

50%

Acest pliant este tipărit pe hârtie reciclată.

RE
UTILIZEAZA
DUCE
CICLEAZA



6. SIGURANȚĂ
Dispozitivul de acoperire este prevăzut cu două șuruburi din INOX cu cap imbus M8 pentru fixarea fermă pe ramă. Fixarea se 
face prin înșurubarea în inserturile prevăzute în ramă din fază de producție. 
Pentru ușurarea desfacerii dispozitivului de acoperire capacul acestuia este prevazur cu un locaș special pentru introducerea 
unui levier .

7. MARCARE, AMBALARE, 
DEPOZITARE SI 
TRANSPORT

4. CARACTERISTICI MATERIAL
Materia primă (SMC) se aprovizionează de la producători de prestigiu din Uniunea Europeană.  

Principalele caracteristici : 

Caracteristică/Parametru Parametrii de incercare Valoare UM

Conținutul de fibre Standard Furnizor 25-57 %

Lungimea fibrelor Standard Furnizor 25-50 mm

Densitate specifică EN ISO 1183-1 1,80 – 1,93 g/cm3

Modulul la inconvoiere EN ISO 14125 11.000 – 13.500 N/mm 2

Rezistență la impact EN ISO 179 80-150 kJ/m2

5.DIMENSIUNI
Capac material compozit clasa A15

Capac material compozit clasa B125

COD DENUMIRE

CI151315015 Capac compozit negru A15 pt tub PVC D315

CI151315125 Capac compozit negru B125 pt tub PVC D315

CI152315015 Capac compozit alb A15 pt tub PVC D315

CI152315125 Capac compozit alb B125 pt tub PVC D315

Dimensiuni acoperiri telescopice cu capace compozite

 

3. AVANTAJE
Avantajele utilizării materiei prime SMC compara-
tiv cu alte materiale compozite :  
- prin utilizarea SMC (SHEET MOULDING COM-
POUND) comparativ cu BMC (BULK MOULDING 
COMPOUND) se obține o structură uniformă a 
produsului finit și o finisarea a suprafeței superio-
ară.  
- fibrele folosite au lungimi mai mari decât în vari-
antă BMC 
- se pot executa piese de dimensiuni mari cu 
structură omogenă. 
- proprietăți mecanice, temice și chimice ex-
celente. 
- doar la acest tip de materie primă se poate păs-
tra constantă orientarea optimă a fibrei de sticlă 
pentru obținerea unei rezistențe mari și constan-
te în timp a produsului finit. 
- comparativ cu BMC la SMC este imposibilă uti-
lizarea de materiale inerte de adaos (nisip sau 
pietriș), materiale utilizate pentru ieftinirea pro-
dusului finit dar care scad rezistența în mod dra-
matic. 
- Utilizarea SMC  are avantajul  păstrării constante 
a calității produsului finit datorită procedeului au-
tomatizat de producție. De asemenea prin acest 
procedeu nu rezultă deșeuri tehnologice, supra-
fața produsului finit este foarte bine finisată și se 
pot obține piese rezistente  cu dimensiuni mari și 
structură omogenă , lucru greu de obținut prin 
utilizarea BMC 
- produsul nu poluează și poate fi reciclat integral.

Avantajele utilizării materialelor 
compozite comparativ cu fonta: 
 amprentă de carbon redusă
 greutate mai mică 
 nu corodează  
 protecție antifurt 
 montaj ușor și rapid 

Dispozitivele de acoperire (capace, grătare) din SMC (Sheet Mould-
ing Compound) o variantă durabilă și economică pentru asigurarea 
căminelor de vizitare și inspecție.
SMC este materie primă sub formă de plăci (sheet-uri), un amestec 
omogen între rășini poliesterice și fibre de sticlă lungi pentru armare. 
Procedeul de fabricație constă în prelucrarea materiei prime în matrițe 
cu forma produsului finit, supus la temperatură de peste  1500C și pre-
siuni de peste 100 bari
  

 1.1 DOMENIU DE APLICAȚIE 
Pentru capacele A15 pricipalul domeniu de aplicație este acoperi-
rea căminelor de inspecție și a căminelor de branșament în zone cu 
trafic pietonal, biciclete sau în cazul căminelor montate în spațiul 
verde.
Pentru capacele B125 pricipalul domeniu de aplicație este acoperi-
rea căminelor de inspecție și a căminelor de racord  în zone cu trafic 
ușor.

1.2 ASPECT
Dispozitivele de acoperire se fabrică uzual în culorile gri/negru. Col-
orarea este făcută în masa materiei prime nu prin vopsire ulterioară. 
Se pot executa dispozitive de acoperire și în alte culori, la cerere. 
Finisarea suprafeței este superioară oricărei alternative de dispozi-
tive de acoperire din materiale compozite pentru cămine .Structura 
în forma de tablă de șah a suprafeței asigură o aderență bună și 
evacuarea rapidă a apelor meteorice.

2. STANDARDE 
DE FABRICAȚIE 
SR EN 124-5:2015 
Dispozitive de acoperire și de închidere pentru cămine de vizitare și 
guri de scurgere în zone carosabile și pietonale. Partea 5: Dispozitive de 
acoperire și de închidere pentru cămine de vizitare și guri de scurgere 
de materiale compozite. 
SR EN 124-1:2015 
Dispozitive de acoperire și de închidere pentru cămine de vizitare și 
guri de scurgere în zone carosabile și pietonale. Partea 1: Definiții, 
clasificare, principii generale de proiectare, cerințe de performantă și 
metode de încercare. 

SMC= Sheet Moulding Compound
BMC = Bulk Moulding Compound

1. GENERALITATI 

7.1 MARCARE
Fiecare element de acoperire este marcat cu : 
- sigla producătorului –Valplast Industrie 
- clasa de rezistentă de ex. A15 (1,5 tone), respectiv B125 
(12,5 tone) 
- standardul de fabricație : SR EN 124 
- marca înregistrată a producătorului – Basicline 
- elemente de trasabilitate : data și lotul de producție 
Se pot executa la cerere și marcaje personalizate in relief 
în funcție de solicitările clienților.

7.2 AMBALARE, DEPOZITARE SI 
TRANSPORT.
Depozitarea si transportul elementelor de acoperire tre-
buie să se facă în ambalajul original în locuri în care să se 
evite lovirea directă a produsului care poate duce la dete-
riorări ale elementelor componente. 

8.MONTAJ
Montajul dispozitivelor de acoperire se face in conformitate 
cu clasa de rezistență a produsului.

 In conformitate cu SR EN 124-1 :2015 dispozitivele cu clasă 
de rezistentă A15 sunt Grupa 1  și pot fi montate în zone piet-
onale, pentru biciclete sau spatii verzi

 In conformitate cu SR EN 124-1 :2015 dispozitivele cu clasă 
de rezistentă B125 sunt Grupa 2  și pot fi montate în zone 
pietonale, parcări sau parcări etajate .

Rama dispozitivelor de acoperire se asigură de coloana de in-
ălțare a căminelor D315 sau de acoperirea telescopica D315 
pentru cămine D355 sau D400 cu ajutorul a trei șuruburi au-
toperforante.

A-15

B-125


