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Sain t -Go bain Ro mân ia lan sează tr ei n o i p r o duse
p e n tru cr e șterea e ficien ței e n ergetice a clăd ir ilo r:
ISOVER RIO PLUS, ISOVER PLE PLUS şi ISOVER PLE PLUS ALU
Diminuarea consumului de energie în clădiri prin utilizarea unor materiale de construcţii cu înalte
proprietăți termoizolante este și va rămâne întotdeauna o prioritate pentru Saint-Gobain. Dincolo de
cifre şi statistici, o izolaţie performantă poate crea un spațiu de locuit confortabil, cu facturi de gaz și
combustibil pentru încălzire semnificativ mai mici.
Pentru a crește eficiența energetică și pentru a spori confortul termic în clădiri, Saint-Gobain România
lansează ISOVER RIO PLUS, ISOVER PLE PLUS şi ISOVER PLE PLUS ALU, produse cu
conductivitate termică îmbunătățită, ce vor substitui actualele produse ISOVER RIO, ISOVER PLE,
respectiv ISOVER PLE ALU. Dimensiunile, modul de ambalare şi paletizare ale produselor vor
rămâne neschimbate.
Produsele ISOVER RIO PLUS, ISOVER PLE PLUS şi ISOVER PLE PLUS ALU sunt fabricate în
România, la unitatea de producție Saint-Gobain ISOVER din Ploiești, contribuind astfel la
minimizarea impactului asupra mediului înconjurător. Producția locală presupune și scăderea
semnificativă a amprentei de carbon, datorită faptului că produsele nu mai trebuie să fie transportate
din alte țări, ceea ce susține obiectivul Saint-Gobain de a atinge nivelul de zero emisii nete de carbon
până în 2050.
„La Saint-Gobain, acordăm o atenție deosebită calității produselor şi oferim soluţii care îmbunătăţesc
habitatul şi viaţa de zi cu zi. Deoarece credem în importanța dezvoltării şi îmbunătățirii permanente a
produselor și soluțiilor noastre, lansăm trei noi produse ISOVER cu performanțe sporite, care ajută
la creșterea eficienței energetice a clădirilor. Folosindu-ne de pasiunea pentru cercetare și inovație,
lansăm o gamă de produse îmbunătățite care asigură un mediu de viață mai bun, mai confortabil şi
care garantează durabilitatea în timp atât a clădirilor noi, cât și a celor renovate.”, declară Ovidiu
Păscuțiu, CEO al Grupului Saint-Gobain în România.
Produsele lansate:
ISOVER RIO PLUS - au o conductivitate termică de λD = 0,040 W/(m·K) și se pot utiliza pentru toate
tipurile de izolații termice și fonice supuse unor sarcini mecanice reduse, precum planșeele podurilor
circulabile sau necirculabile.
ISOVER PLE PLUS λD = 0,038 W/(m·K) - se folosesc pentru izolații termice, fonice și siguranță la
incendiu în construcțiile civile sau industriale, precum: izolarea pereților exteriori pe interior, pereții
de compartimentare, pereții caselor cu structură din lemn, poduri şi mansarde.
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ISOVER PLE PLUS ALU λD = 0,038 W/(m·K) - se folosesc pentru izolații termice și fonice în
construcțiile civile, precum: poduri necirculabile și mansarde, pereții caselor cu structură din lemn.

Noile produse ISOVER:








Au o conductivitate termică îmbunătățită ;
Sunt ușor de montat, netoxice;
Materiale hidrofobizate;
Contribuie la protecția mediului înconjurător;
Au o lungă durată de viață și stabilitate în timp a proprietăților;
Nu sunt agreate de insecte, rozătoare sau paraziți;
Sunt neutre din punct de vedere chimic, nu conțin materiale corozive.

Despre Saint-Gobain
Cu o vastă experiență și capacitate de inovare, Saint-Gobain, lider mondial în domeniul habitatului și al
materialelor de construcții, creează, produce și distribuie materiale și soluții care contribuie la bunăstarea și
viitorul fiecăruia dintre noi. Acestea pot fi găsite pretutindeni, în locurile în care trăim și în viața de zi cu zi: în
clădiri, transporturi, infrastructură și în multe aplicații industriale. Ele oferă confort, performanță și siguranță,
abordând provocările legate de construcție durabilă, de eficiența utilizării resurselor și de schimbările climatice.
Cu vânzări de 42,6 miliarde de euro în 2019, Saint-Gobain operează în 68 de țări și are peste 170.000 de
angajați. În România, Saint-Gobain furnizează produse și soluții din gamele Abrasives, Brodrene Dahl, Building
Glass, Pietta Glass Working, Sekurit, ISOVER, PAM, Rigips și Weber, cumulând aproximativ 1800 de angajați
și operează 22 de linii de producție în 13 situri industriale situate în Brănești, Călărași, Ploieș ti, Satu-Mare,
Tulcea, Turda, Suceava și Vălenii de Munte.
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