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În legătură cu datele, ilustraţiile, afirmaţiile tehnice generale precum şi piesele desenate incluse în prezenta broşură atragem atenţia asupra faptului că acestea 
sunt doar exemple şi detalii demonstrative, în scop de reprezentare schematică şi de ilustrare principială a modulului de funcţionare. Dimensiunile nu sunt redate 
cu precizie. Aplicabilitatea şi integritatea datelor trebuie verificate pe propria răspundere de către executant / client la fiecare obiectiv de construcţii în parte. 
Lucrările învecinate sunt reprezentate doar schematic. Toate prevederile şi datele trebuie adaptate şi armonizate în funcţie de condiţiile locale, ele nereprezen-
tând un plan de lucrări, de detalii sau de montaj. Prevederile tehnice şi datele referitoare la produse, incluse în fişele tehnice de observaţii şi în descrierile / certifi-
catele sistemelor trebuie respectate cu stricteţe.
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Electricitatea statică este o sarcină 
electrică în repaus. Aceasta
apare cel mai frecvent prin frecare şi 
separare ulterioară. Frecarea gene-
rează căldură, care pune în mişcare 
moleculele unui material. La separa-
rea a două materiale poate avea loc 
un transfer de electroni de la un ma-
terial la altul. 

Pericolul descărcării electrostatice
Descărcarea electricităţii statice - costisitoare şi periculoasă

Prin migrarea electronilor, deficitul 
sau excedentul de electroni formează 
un câmp electric - electricitatea sta-
tică. Chiar şi simpla separare a două 
materiale, de exemplu desprinderea 
benzii adezive de pe rolă poate deter-
mina acest schimb de electroni şi 
astfel poate genera câmpuri electro-
statice. 

Cantitatea de energie statică depinde 
de materialele care sunt supuse pro-
ceselor de frecare, de intensitatea 
frecării şi separării precum şi de umi-
ditatea relativă a aerului. Plasticul 
obişnuit produce în general cea mai 
mare sarcină statică. Umiditatea re-
dusă a aerului, care se înregistrează 
frecvent pe timp de iarnă, favorizează 
de asemenea acumularea unor sarcini 
electrostatice enorme.
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Fabricarea componentelor electronice 
precum microcip-urile sau elementele 
micromecanice sunt foarte sensibile la 
descărcarea electrostatică.

întâmpla în depozitele de solvenţi sau 
îngrăşăminte naturale sau în morile 
pentru cereale. Din punct de vedere 
strict financiar, industria producătoare 
de echipamente electronice suferă 
cele mai mari daune din cauza ESD 
- – „fuziunea” sau topirea compo-
nentelor sensibile reprezintă o pro-
blemă majoră.

Efecte asupra costurilor
Corpul omenesc simte un şoc static 
atunci când tensiunea atinge cel puţin 
3 000 volţi. Descărcarea este adeseori 
responsabilă pentru o cotă foarte 
ridicată de rebuturi la fabricarea com-
ponentelor electronice (de ex. micro-
cipuri). Tensiunile electrostatice mai 
reduse se situează sub valoarea care 
poate fi simţită de corpul uman. 

Microcipurile sau CI (circuitele inte-
grate), care sunt utilizate sau fabri-
cate în întreprinderile producătoare 
de echipamente electronice pot fi 
deteriorate din cauza unor tensiuni 
situate sub 1 000 volţi. Unele dintre 
cele mai sensibile componente suferă 
daune din cauza unor tensiuni cu 
valori situate chiar sub 10 volţi. 

În procesul de dezvoltare rapid al 
microelectronicii, componentele elec-
tronice devin din ce în ce mai mici. 
Odată cu reducerea dimensiunilor 
aparatelor, distanţele între izolatoare 
şi circuitele electrice sunt reduse la 
valori microscopice, ceea ce sporeşte 
tendinta descărcărilor electrostatice. 

Materialele care au capacitatea de a 
schimba cu uşurinţă electroni (sau 
sarcini electrice) între atomii lor sunt 
numite conductoare, având în com-
poziţie electroni liberi. Ca exemple de 
conductoare menţionăm metalele, 
carbonul şi suprafața corpului uman. 
Materialele în care schimbul de elec-
troni se realizează mai dificil se nu-
mesc izolatoare. Cele mai cunoscute 
izolatoare sunt plasticul, sticla şi aerul. 
Atât conductoarele cât şi izolatoarele 
pot fi „încărcate” cu electricitate 
statică. Atunci când un conductor 
este încărcat, electronii liberi îi dau 
posibilitatea de a se descărca rapid, 
de îndată ce ajunge în contact cu un 
alt conductor sau este pământat. 

Tensiuni electrostatice tipice
În urma multor activităţi zilnice, pe 
suprafaţa corpului uman se pot acu-
mula sarcini electrice care adeseori 
sunt dăunătoare pentru componen-
tele sensibile:
• mersul pe un covor
 = 1 500 până la 35 000 volţi
• mersul pe o suprafaţă netratată
 din vinil
 = 250 până la 12 000 volţi
• activitatea la un banc de lucru 
 = 700 până la 6 000 volţi
• ridicarea unei pungi  
 de plastic obişnuite de pe un banc   
 de lucru 
 = 1 200 până la 20 000 volţi

Efectele posibile ale 
descărcărilor electrostatice
Tensiunile electrostatice au efect de 
atracţie asupra particulelor mici (praf) 
ceea ce poate produce neplăceri în 
camerele curate. Cea mai mare pro-
blemă in descarcarea tensiunilor elec-
trostatice este formarea de scântei. 
Această situaţie generează un pericol 
de explozie în aerul cu conţinut de 
solvenţi sau pulberi, aşa cum se poate 

ESD: ElectroStatic Discharge = 
descărcare electrostatică



Electrostatica = „Infecţie”
Daunele ESD cauzate de fenomene 
invizibile şi neidentificate pot fi com-
parate cu fenomenul de infectare a 
corpului omenesc cu virusi sau bacte-
rii. Deşi aceste microorganisme sunt 
invizibile, daunele pe care le pot pro-
duce pot fi devastatoare, chiar înainte 
de a le sesiza prezenţa. O „vaccinare” 
împotriva acestui pericol invizibil sub 
formă de protecţie ESD este imperios 
necesară.

Dacă o componentă este infectată ca 
mai sus, pot interveni două tipuri de 
erori.
Eroarea totală:
Aparatul este deteriorat fizic şi nu mai 
funcţionează. Aceste erori intervin 
imediat după un eveniment ESD. 
Acesta este de regulă uşor de detec-
tat şi de remediat. 
Eroarea ascunsă:
Se vorbeşte despre erori acunse, 
atunci când o componentă a fost 
expusă unei descărcări electrostatice, 
dar nu s-a produs o deteriorare to-
tală. Componenta sau produsul trece 
toate testele de calitate, însă după o 
anumită perioadă de timp fuctio-
nează partial sau se defectează total. 
Erorile ascunse sunt extrem de dificil 
de diagnosticat şi este costisitor. Cos-
turile anuale generate de aceste erori 
în industria electronică sunt estimate 
la peste 60 miliarde EUR. 
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Pardoselile în zonele ESD
Zonele ESD – de ex. în unităţile pro-
ducătoare de microcipuri - îşi pot 
îndeplini funcţiile numai atunci când 
toate materialele şi echipamentele 
folosite sunt selectate pentru a face 
faţă cerinţelor. Echipamentele tipice 
în zonele ESD cuprind mese, scaune, 
încălţăminte antistatică, brăţări de 
pământare, ionizatoare şi desigur 
acoperiri conductive pentru pardoseli. 
Acestea au un rol foarte important, 
deoarece trebuie să asigure pamanta-
rea la toate sarcinile electrostatice 
generate în zona ESD.

Sursa: Stephen Halperin, 
„Guidelines for Static Control Management”

Rate de rebuturi
Pierdere minimă Pierdere maximă Pierdere 

medie
estimată

Producător componente 4 % 97 % 16-22 %

Subantreprenor 3 % 70 % 9-15 %

Comerciant 2 % 35 % 8-14 %

Consumator 5 % 70 % 27-33 %



Zona de protecţie ESD
Complexă şi eficientă

Role cu pământare
Suprafaţă cu pământare
Aparatul pentru verificarea brăţării de 
pământare trebuie amplasat în afara EPA
Aparatul de verificare pentru încălţă-
minte trebuie amplasat în afara EPA
Electrod încălţăminte pentru testare 
încălţăminte, brăţară şi cablu de mână 
Brăţară de pământare
Cablu de pământare EPA
Pământare EPA
Punct de conectare la masă (EBP)

1
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7
8
9

Punct de conectare la masă a căruciorului
Încălţăminte ESD
Ionizator
Suprafeţe de lucru
Mobilier de şezut cu posibilitate de 
pământare a picioarelor
Pardoseală
Îmbrăcăminte
Etajeră cu suprafaţă pământată
Etajeră cu pământare
Panou EPA
Maşină

10
11
12
13
14

15
16
17
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19
20

Pentru a putea garanta eficienţa şi 
calitatea produselor electronice actu-
ale este necesar ca prelucrarea com-
ponentelor sensibile să se efectueze 
doar la locuri de muncă protejate 
electrostatic (EPA). Figura ilustrează în 
mod clar faptul că o zonă de protec-
ţie ESD este un ansamblu complex.

Extras din EN 61340-5-1 
(VDE 0300 partea 5-1): 
2001-08, publicată pentru 
ediţia limitată anunţată cu 
aprobarea 012.002 a DIN 
Deutsches Institut für Nor-
mung e. V. şi a VDE Verband 
der Elektrotechnik Elektronik 
Informationstechnik e. V..
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EPA: Electronic Protected Area = 
zonă protejată împotriva sarci-
nilor electrostatice

Pentru alte publicări sau 
ediţii este necesară o apro-
bare separată. Sunt aplicabile 
normele în variantele lor cele 
mai recente.

Documentele standard sunt 
disponibile la VDE VERLAG 
GMBH, Bismarckstraße 33, 
10625 Berlin şi
Beuth Verlag GmbH, 
Burggrafenstraße 6, 
10787 Berlin



Tensiune: volţi (V)
Rezistenţă: Ohm (Ω)
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Protecţia împotriva exploziilor 

TRBS (Reglementări tehnice pri-
vind siguranţa în exploatare) 2153
Evitarea pericolelor de aprindere în 
urma încărcărilor electrostatice (publi-
cat în GMBl [Gemeinsames Ministeri-
alblatt] Nr. 15/16 din 9 aprilie 2009, 
pag. 278)

Documentul valabil până în prezent 
referitor la protecţia împotriva explo-
ziilor, BGR 132 (03.2003), a fost re-
tras şi convertit în TRBS 2153. 

Acest regulament tehnic este valabil 
pentru evaluarea şi evitarea pericole-
lor de aprindere în urma încărcărilor 
electrostatice în zonele cu risc de 
explozie şi pentru alegerea şi luarea 
măsurilor de precauţie în vederea 
evitării acestor pericole. Acest regula-
ment se aplică de exemplu la
• depozitele de solvenţi
• fabricile şi depozitele de muniţie
• unităţile de producţie şi gestionare 

a pulberilor inflamabile
• depozite pentru substanţe inflamabile

Cerinţa privind Rezistenţa de pămân-
tare pentru straturile de acoperire la 
pardoseli < 108 Ω. Nu este indicat un 
standard de măsurare. De regulă se 
aplică DIN EN 1081 (04.1998) sau DIN 
EN 61340-4-1 (12.2004).

EN 1081 (04.1998)
Acoperiri elastice pentru pardoseli, 
determinarea rezistenţei electrice
Această normă este norma de măsu-
rare utilizată în mod curent pentru 
TRBS 2153. Ca electrod de măsurare 
se utilizează aşa numitul electrod în 
trei puncte. Tensiunea de măsurare 
este de 100 volţi.

Normele şi directivele
Principiile protecţiei ESD

Protecţia ESD

EN 61340-5-1 (07.2008)
Protecţia dispozitivelor electronice 
împotriva fenomenelor electrostatice 
- Prescripţii generale Acest standard 
reprezintă într-o anumită măsură 
norma generală pentru domeniile 
ESD. Aici sunt definite cerinţele referi-
toare la toate componentele relevante 
pentru zonele de protecţie ESD. 

Pentru pardoseli, norma prevede o 
rezistenţă de pământare < 109 Ω. 
Atunci când personalul este pământat 
prin sistemul sol/încălţăminte trebuie 
îndeplinită una din următoarele con-
diţii:
• Rezistenţa totală a sistemului – de 

la persoană prin încălţăminte şi sol 
până la pământarea aparatului – 
trebuie să fie mai mică de 3,5 x 107 Ω

• Tensiunea acumulată în corpul 
omenesc trebuie să fie mai mică de 
100 volţi iar rezistenţa totală a 
sistemului trebuie să fie mai mică 
de 1 x 109 Ω

Metodele de măsurare a rezistenţelor 
resp. încărcărilor sunt descrise în 
normele EN 61340-4-1 şi DIN EN 
61340-4-5.

EN 61340-4-1 (12.2004)
Rezistenţa electrică a pardoselilor şi 
straturilor de acoperire.
Acest standard reprezintă normele de 
măsurare pentru EN 61340-5-1. La 
măsurare este luată în considerare 
doar pardoseala în sine, nu sistemul 
per ansamblu (persoană/încălţăminte/
sol). 

Acoperirile conductive pentru pardo-
seli se utilizează în două domenii 
diferite:
• protecţia împotriva exploziilor
• protecţia ESD 
În ambele cazuri, stratul de acoperire 
conductiv pentru pardoseală previne 
încărcarea electrostatică a persoanelor 
aflate în respectivul spaţiu. În spaţiile 
protejate se previne astfel explozia 
materialelor inflamabile depozitate. 
Pentru a proteja componentele elec-
tronice împotriva descărcărilor elec-
trostatice este necesar dotarea incă-
perilor cu protecţie ESD. Ambele 
domenii de utilizare sunt reglemen-
tate de norme separate şi prin urmare 
trebuie tratate separat.

Aparatul de măsură pen-
tru determinarea rezisten-
ţei de pământare
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EN 61340-4-5 (03.2005)
Electrostatică – Partea 4-5: Metode 
de încercare standardizate pentru 
aplicaţii speciale – Definirea descărcă-
rii electrostatice a sitemului: 
incaltaminte,pardoseală, persoană
Această normă este a doua formă de 
măsurare pentru 
EN 61340-5-1. La măsurare nu este 
luată în considerare doar pardoseala 
în sine, ci sistemul per ansamblu 
(persoană/încălţăminte/sol). Se mă-
soară 
• Rezistenţa de pământare    
 în Ohm (testare sistem)
• încărcarea persoanelor în volţi  
 (Walking Test)

VDE 0100-410 (06.2007) 
Construcţia de instalaţii de joasă 
tensiune – Partea 4-5: Măsuri de 
protecţie - Protecţie împotriva electro-
smogului
Această normă are funcţia de a pro-
teja persoanele faţă de pericolul de 
contact cu componente aflate sub 
tensiune. În timp ce normele citate 
până acum prezentau valorile limită 
superioare ale rezistenţelor, această 
normă defineşte valorile limită inferi-
oare:
• Rezistenţa suprafetei ≥ 5 x 104 Ω, 

atunci când tensiunea nominală a 
instalaţiei nu depăşeşte 500 V 

• Rezistenţa suprafetei ≥ 10 x 104 Ω, 
atunci când tensiunea nominală a 
instalaţiei depăşeşte 500 V 

Metoda de măsurare diferă faţă de 
normele numite până acum. De 
aceea, valorile de măsurare nu pot fi 
comparate între ele.
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Stratul suport
De regulă, aceste sisteme de acoperiri 
se aplică pe suporturi pe bază de 
ciment, şape de ciment sau beton, 
mai rar şape pe bază de magneziu 
sau anhidrit. În cazul riscului de pene-
trare a umidităţii din sens invers, 
trebuie ales un sistem care permite 
difuzia vaporilor de apă. Suporturile 
termoplastice - ca de exemplu asfaltul 
turnat - necesită o acoperire elastică.

Amorsarea
La fel ca la toate sistemele de acope-
riri pe bază de răşini bicomponente, 
amorsa are rolul de liant între stratul 
suport şi stratul de acoperire. Amorsa 
este de regulă o răşină epoxidică 
transparentă, fără conţinut de sol-
venţi, cu viscozitate redusă. Prin ada-
osul de nisip cuartos uscat în amorsă 
se poate obţine masa de şpaclu. Siste-
mele deschise la difuzia de vapori se 
amorsează cu răşini epoxidice emulsi-
onate cu apă.

Structura sistemului de acoperire antistatică pentru pardoseli
Componentele şi funcţiile acestora

1 Strat de protectie/produs  
 de îngrijire
2 Strat de acoperire
3 Strat conductor cu bandă  
 conductoare
4 închidere pori, Şpăcluire de  
 egalizare
5 Amorsare
6 Strat suport

1

2

3
4

6

Acoperire antistatică pe suport denivelat 
fără strat de şpăcluire de egalizare

RE = 108 Ω RE = 105 Ω RE = 1012 Ω

Masa de şpăcluire de egalizare garan-
tează grosimea egală a straturilor, asi-
gură  o  rezistentă  echivalentă 

RE = 105 Ω RE = 105 Ω RE = 105 Ω

Închiderea de pori, Şpăcluirea de 
egalizare 
Rezistenţa de pământare a unui sis-
tem de acoperire a unei pardoseli este 
dată în primul rând de grosimea stra-
tului de acoperire. Pentru a obţine o 
rezistenţă echivalentă pe întreaga 
suprafaţă trebuie asigurată o grosime 
egală a stratului de acoperire. De 
aceea, la suporturile dure şi neuni-
forme se recomandă aplicarea după 
amorsare a unui strat de şpăcluire de 
egalizare, preparat din răşini de amor-
sare şi nisipuri cuarţititce.

Strat conductor/Pământare
Deoarece proprietăţile conductive ale 
betonului se diminuează în timp în 
urma proceselor de uscare iar amorsa 
acţionează ca strat izolator, este nece-
sar aplicarea unui strat conductor. 
Acest strat intermediar are rolul de a 
„canaliza” sarcinile electrostatice la 
pământare pe un plan conductiv cu 
rezistenţă constantă. Stratul conduc-
tor constă de regulă dintr-o dispersie 
apoasă de răşini epoxidice cu adaos 
de negru de fum. 

StoCretec oferă aici două variante: un 
strat conductor cu conductivitate 
ridicată şi un strat conductor cu con-
ductivitate moderată (StoPox WL 
118). Acesta din urmă se utilizează în 
situaţiile în care stratul de acoperire 
antistatic trebuie să îndeplinească de 
asemenea cerinţele privind protecţia 
persoanelor conform DIN VDE 0100-
410.

Legătura între stratul conductor şi 
pământare se realizează fie cu ajuto-
rul benzilor de cupru autoadezive 
(galvanizate) fie cu ajutorul seturilor 
de conexiuni. Deoarece benzile con-
ductoare reprezintă o soluţie relativ 
incertă, se recomandă utilizarea cu 
precădere a seturilor de conexiuni, 
foarte sigure. Conform obiceiurilor 
valabile, pe 100 mp suprafaţă de 
pardoseală este necesar un racord de 
pământare. 

5
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Kitul de împământare este format din 
dibluri fixate stabil în stratul suport. 
Conexiunea la pământare se reali-
zează cu uşurinţă prin intermediul 
unui sabot de cablu. Stratul conduc-
tor de culoare neagră, aplicat peste 
benzi, prezintă pe orizontală o con-
ductivitate mult mai ridicată decât 
materialul de acoperire.

Strat de acoperire
Proprietăţile conductive ale stratului 
de acoperire la sistemele convenţio-
nale sunt obţinute prin adaosul de 
fibre de carbon. Materialele de aco-
perire moderne, aşa numitele acope-
riri conductive în volum nu conţin 
fibre de carbon ci materiale speciale 
de umplutură, ceea ce conferă siste-
melor o conductivitate mult mai omo-
genă.

În funcţie de domeniul de utilizare 
există o gamă variată de sisteme de 
acoperire:
• acoperiri subţiri şi groase cu capaci-

tate de difuzie a vaporilor de apă 
pe bază de răşini epoxidice emulsi-
onate cu apă

• sisteme rezistente la solicitări meca-
nice şi chimice pe bază de răşini 
epoxidice fără solvenţi

• sisteme rigide până la sisteme elas-
tice pe bază de răşini poliuretanice  
fără solvenţi

Pentru sporirea aderenţei, acoperirile 
conductive pot fi presărate suplimen-
tar. În acest scop se utilizează carbură 
de siliciu specială sau nisipuri cuarţice 
tratate la suprafaţă, cu proprietăţi 
conductive.

Racordul benzilor conduc-
toare la inelul de pămân-
tare poate fi efectuat doar 
de un electroinstalator!

Stratul conductor constă 
dintr-o dispersie apoasă 
de răşini epoxidice cu 
adaos de negru de fum

Aplicarea stratului de 
acoperire

Setul de conexiuni în cutie 
practică

Racordul la pământare al 
setului de conexiuni

Strat de protectie
Sistemele prevăzute cu acoperiri, care 
prezintă proprietăţi conductive prin 
adaosul de fibre de carbon, sunt 
caracterizate prin valori suficiente ale 
conductivităţii astfel încât să îndepli-
nească cerinţele la protecţia împotriva 
exploziilor. Acestea nu îndeplinesc 
însă cerinţele actuale privind protecţia 
ESD. Pentru a rezolva această pro-
blemă, acoperirile pentru pardoseli 
sunt prevăzute cu straturi de sigilare 
pigmentate, conductive. Astfel de 
straturi de sigilare sunt foarte rezis-
tente la abraziune şi prezintă o anu-
mită conductivitate orizontală. Astfel 
acestea au capacitatea de a egaliza 
conductivitatea întregului sistem şi de 
a devia sarcinile electrice nu doar pe 
verticală, ci şi pe orizontală. Prin 
această caracteristică a sistemului 
sunt îndeplinite toate normele ESD în 
vigoare. Sigilările conductive sunt 
realizate de regulă din dispersii 
apoase bicomponente pe bază de 
răşini poliuretanice sau epoxidice.
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Acoperirile ESD pentru pardoseli StoCretec
Întotdeauna sistemul corect

Sisteme de acoperiri ESD pentru pardoseli StoCretec
Sistem 
EP în strat subţire, pe bază de apă

Sistem 
EP în strat gros, pe bază de apă

Sistem 
EP în strat gros, pe bază de apă

Sistem
EP în strat subţire, fără solvenţi

Sistem 
EP în strat gros, fără solvenţi

Sistem
EP în strat gros, fără solvenţi

Sistem
EP în strat gros, fără solvenţi

Sistem
PUR în strat gros, fără solvenţi

Proprietăţi • Acoperire în strat subţire deschisă la 
difuzia vaporilor de apă

• Îndeplineşte TRBS 2153
• Îndeplineşte EN 61340-5-1
 – numai în combinaţie cu 
 StoPox WL 113
• Îndeplineşte DIN VDE 0100-410
 – numai în combinaţie cu 
 StoPox WL 118
• Sistem cu costuri reduse
• Rezistenţă foarte bună la lumină

• Acoperire în strat gros deschisă la difuzia 
vaporilor de apă

• Îndeplineşte TRBS 2153
• Îndeplineşte EN 61340-5-1
 – numai în combinaţie cu 
 StoPox WL 113
• Îndeplineşte DIN VDE 0100-410
 – numai în combinaţie cu 
 StoPox WL 118
• Rezistenţă foarte bună la lumină

• Acoperire în strat gros  conductivă în 
volum

• Fără fibre de carbon
• Îndeplineşte TRBS 2153
• Îndeplineşte EN 61340-5-1
• Conductivitate independentă de 
 umiditatea relativă
• Conductivitate independentă de 

încălţămintea ESD
• Rezistenţă foarte bună la lumină

• Strat de acoperire subţire structurat
• Îndeplineşte TRBS 2153
• Îndeplineşte EN 61340-5-1
 – numai în legătură cu  

StoPur KV/StoPur WV 210
• Îndeplineşte DIN VDE 0100-410
 – numai în combinaţie cu 
 StoPox WL 118
• Sistem cu costuri reduse

• Acoperire în strat gros
• Rezistenţă foarte ridicată la solicitările 
chimice şi mecanice
• Îndeplineşte TRBS 2153
• Îndeplineşte EN 61340-5-1
 – numai în combinaţie cu 
 StoPur KV/StoPur WV 210
• Îndeplineşte DIN VDE 0100-410
 – numai în combinaţie cu 
 StoPox WL 118

• Acoperire în strat gros conductivă în volum
• Fără fibre de carbon
• Aspect omogen al suprafeţei
• Îndeplineşte TRBS 2153
• Îndeplineşte EN 61340-5-1
• Îndeplineşte DIN VDE 0100-410
 – numai în combinaţie cu 
 StoPox WL 118
• Dependenţă redusă a conductivităţii 
 faţă de umiditatea relativă

• Acoperire în strat gros conductivă în volum
• Îndeplineşte TRBS 2153
• Îndeplineşte EN 61340-5-1
• Îndeplineşte DIN VDE 0100-410
 – numai în combinaţie cu 
 StoPox WL 118

• Acoperire elastică în strat gros cu 
 proprietăţi de acoperire a fisurilor
• Îndeplineşte TRBS 2153
• Îndeplineşte EN 61340-5-1
 – numai în combinaţie cu 
 StoPur KV/StoPur WV 210
• Îndeplineşte DIN VDE 0100-410
 – numai în combinaţie cu 
 StoPox WL 118

Domeniu de 
utilizare

• camere de acumulatori
• depozite de substanţe inflamabile
• încăperi cu aparate electronice foarte 

sensibile
• camere de server
• hale de producţie pentru electronică fină 

(instalaţii ESD)

• laboratoare
• depozite de substanţe inflamabile
• încăperi cu aparate electronice foarte 

sensibile
• camere de server
• hale de producţie pentru electronică fină 

(instalaţii ESD)

• laboratoare
• încăperi cu aparate electronice foarte 

sensibile
• camere de server
• hale de producţie pentru electronică 

fină (instalaţii ESD)

• camere de acumulatori
• hale industriale şi depozite expuse 

pericolului de explozie
• hale de producţie în industria auto

• hale industriale şi depozite expuse perico-
lului de explozie 

• instalaţii HBV (instalaţii pentru producţia, 
tratarea şi utilizarea substanţelor polu-
ante pentru apă conform § 62 WHG)

• laboratoare
• camere curate
• încăperi cu aparate electronice foarte 

sensibile
• hale de producţie pentru electronică fină 

(instalaţii ESD)

• încăperi cu aparate electronice foarte sensibile
• hale de producţie pentru electronică fină 
 (instalaţii ESD)
• camere de ambalare pentru microelectronică
• camere de computere

• încăperi cu aparate electronice foarte sensibile
• hale de producţie pentru electronică fină 
 (instalaţii ESD)
• camere de ambalare pentru microelectronică
• camere de computere

• încăperi cu aparate electronice foarte sensibile
• hale de producţie pentru electronică fină 
 (instalaţii ESD)
• camere de ambalare pentru microelectronică
• camere de computere

Amorsă StoPox WG 100 şi masă de spaclu  de 
egalizare StoPox WG 100, 
umplut cu nisip cuartos

StoPox WG 100 şi masă de spaclu  de 
egalizare StoPox WG 100, umplut cu nisip 
cuartos

StoPox WG 100 şi masă de spaclu  de 
egalizare StoPox WG 100, umplut cu nisip 
cuartos

StoPox GH 205 şi masă de spaclu  de 
egalizare StoPox GH 205, umplut cu nisip 
cuartos

StoPox GH 205 şi masă de spaclu  de 
egalizare StoPox GH 205, umplut cu nisip 
cuartos

StoPox GH 205 şi masă de spaclu  de egalizare 
StoPox GH 205, umplut cu nisip cuartos

StoPox GH 205 şi masă de spaclu  de egalizare 
StoPox GH 205, umplut cu nisip cuartos

StoPox GH 205 sau StoPur IB 500 şi masă de 
spaclu de egalizare StoPox GH 205 sau StoPur IB 
500, umplut cu nisip cuartos

Strat conduc-
tor

StoPox WL 110 sau 
StoPox WL 118

StoPox WL 110 sau 
StoPox WL 118

StoPox WL 110 sau 
StoPox WL 118

StoPox WL 110 sau 
StoPox WL 118

StoPox WL 110 sau 
StoPox WL 118

StoPox WL 110 sau 
StoPox WL 118

StoPox WL 110 sau 
StoPox WL 118

Strat de 
acoperire

StoPox WL 111 StoPox WB 110 StoPox WB 113 StoPox KU 411 StoPox KU 611 StoPox KU 613 StoPox KU 615 StoPur IB 510

Strat de 
protectie

Opţional: StoPox WL 113 Opţional: StoPox WL 113 Opţional: StoPur KV/StoPur WV 210 Opţional: StoPur KV/StoPur WV 210 Opţional: StoPur KV/StoPur WV 210

Curăţarea 
iniţială a 
suprafeţei

Opţional: StoDivers P 110 Opţional: StoDivers P 110 StoDivers P 110 Opţional: StoDivers P 110 Opţional: StoDivers P 110 Opţional: StoDivers P 110 Opţional: StoDivers P 110 Opţional: StoDivers P 110

Grosimea 
stratului

cca. 0,5 mm cca. 2-3 mm cca. 2 mm cca. 1 mm cca. 2 mm cca. 1,5 mm cca. 2 mm cca. 2 mm

Suporturi • Penetrarea umidităţii din sens invers
• Şapă de magneziu
• Şapă din sulfat de calciu

• Penetrarea umidităţii din sens invers
• Şapă de magneziu
• Şapă din sulfat de calciu

• Penetrarea umidităţii din sens invers
• Şapă de magneziu
• Şapă din sulfat de calciu

• Suporturi pe bază de ciment • Suporturi pe bază de ciment • Suporturi pe bază de ciment • Suporturi pe bază de ciment • Suporturi pe bază de ciment
• Suport pe bază de asfalt turnat

Prevederile tehnice concrete şi datele referitoare la produse, incluse în fişele tehnice de observaţii şi în descrierile / certificatele sistemelor trebuie respectate cu stricteţe. 
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Sisteme de acoperiri ESD pentru pardoseli StoCretec
Sistem 
EP în strat subţire, pe bază de apă

Sistem 
EP în strat gros, pe bază de apă

Sistem 
EP în strat gros, pe bază de apă

Sistem
EP în strat subţire, fără solvenţi

Sistem 
EP în strat gros, fără solvenţi

Sistem
EP în strat gros, fără solvenţi

Sistem
EP în strat gros, fără solvenţi

Sistem
PUR în strat gros, fără solvenţi

Proprietăţi • Acoperire în strat subţire deschisă la 
difuzia vaporilor de apă

• Îndeplineşte TRBS 2153
• Îndeplineşte EN 61340-5-1
 – numai în combinaţie cu 
 StoPox WL 113
• Îndeplineşte DIN VDE 0100-410
 – numai în combinaţie cu 
 StoPox WL 118
• Sistem cu costuri reduse
• Rezistenţă foarte bună la lumină

• Acoperire în strat gros deschisă la difuzia 
vaporilor de apă

• Îndeplineşte TRBS 2153
• Îndeplineşte EN 61340-5-1
 – numai în combinaţie cu 
 StoPox WL 113
• Îndeplineşte DIN VDE 0100-410
 – numai în combinaţie cu 
 StoPox WL 118
• Rezistenţă foarte bună la lumină

• Acoperire în strat gros  conductivă în 
volum

• Fără fibre de carbon
• Îndeplineşte TRBS 2153
• Îndeplineşte EN 61340-5-1
• Conductivitate independentă de 
 umiditatea relativă
• Conductivitate independentă de 

încălţămintea ESD
• Rezistenţă foarte bună la lumină

• Strat de acoperire subţire structurat
• Îndeplineşte TRBS 2153
• Îndeplineşte EN 61340-5-1
 – numai în legătură cu  

StoPur KV/StoPur WV 210
• Îndeplineşte DIN VDE 0100-410
 – numai în combinaţie cu 
 StoPox WL 118
• Sistem cu costuri reduse

• Acoperire în strat gros
• Rezistenţă foarte ridicată la solicitările 
chimice şi mecanice
• Îndeplineşte TRBS 2153
• Îndeplineşte EN 61340-5-1
 – numai în combinaţie cu 
 StoPur KV/StoPur WV 210
• Îndeplineşte DIN VDE 0100-410
 – numai în combinaţie cu 
 StoPox WL 118

• Acoperire în strat gros conductivă în volum
• Fără fibre de carbon
• Aspect omogen al suprafeţei
• Îndeplineşte TRBS 2153
• Îndeplineşte EN 61340-5-1
• Îndeplineşte DIN VDE 0100-410
 – numai în combinaţie cu 
 StoPox WL 118
• Dependenţă redusă a conductivităţii 
 faţă de umiditatea relativă

• Acoperire în strat gros conductivă în volum
• Îndeplineşte TRBS 2153
• Îndeplineşte EN 61340-5-1
• Îndeplineşte DIN VDE 0100-410
 – numai în combinaţie cu 
 StoPox WL 118

• Acoperire elastică în strat gros cu 
 proprietăţi de acoperire a fisurilor
• Îndeplineşte TRBS 2153
• Îndeplineşte EN 61340-5-1
 – numai în combinaţie cu 
 StoPur KV/StoPur WV 210
• Îndeplineşte DIN VDE 0100-410
 – numai în combinaţie cu 
 StoPox WL 118

Domeniu de 
utilizare

• camere de acumulatori
• depozite de substanţe inflamabile
• încăperi cu aparate electronice foarte 

sensibile
• camere de server
• hale de producţie pentru electronică fină 

(instalaţii ESD)

• laboratoare
• depozite de substanţe inflamabile
• încăperi cu aparate electronice foarte 

sensibile
• camere de server
• hale de producţie pentru electronică fină 

(instalaţii ESD)

• laboratoare
• încăperi cu aparate electronice foarte 

sensibile
• camere de server
• hale de producţie pentru electronică 

fină (instalaţii ESD)

• camere de acumulatori
• hale industriale şi depozite expuse 

pericolului de explozie
• hale de producţie în industria auto

• hale industriale şi depozite expuse perico-
lului de explozie 

• instalaţii HBV (instalaţii pentru producţia, 
tratarea şi utilizarea substanţelor polu-
ante pentru apă conform § 62 WHG)

• laboratoare
• camere curate
• încăperi cu aparate electronice foarte 

sensibile
• hale de producţie pentru electronică fină 

(instalaţii ESD)

• încăperi cu aparate electronice foarte sensibile
• hale de producţie pentru electronică fină 
 (instalaţii ESD)
• camere de ambalare pentru microelectronică
• camere de computere

• încăperi cu aparate electronice foarte sensibile
• hale de producţie pentru electronică fină 
 (instalaţii ESD)
• camere de ambalare pentru microelectronică
• camere de computere

• încăperi cu aparate electronice foarte sensibile
• hale de producţie pentru electronică fină 
 (instalaţii ESD)
• camere de ambalare pentru microelectronică
• camere de computere

Amorsă StoPox WG 100 şi masă de spaclu  de 
egalizare StoPox WG 100, 
umplut cu nisip cuartos

StoPox WG 100 şi masă de spaclu  de 
egalizare StoPox WG 100, umplut cu nisip 
cuartos

StoPox WG 100 şi masă de spaclu  de 
egalizare StoPox WG 100, umplut cu nisip 
cuartos

StoPox GH 205 şi masă de spaclu  de 
egalizare StoPox GH 205, umplut cu nisip 
cuartos

StoPox GH 205 şi masă de spaclu  de 
egalizare StoPox GH 205, umplut cu nisip 
cuartos

StoPox GH 205 şi masă de spaclu  de egalizare 
StoPox GH 205, umplut cu nisip cuartos

StoPox GH 205 şi masă de spaclu  de egalizare 
StoPox GH 205, umplut cu nisip cuartos

StoPox GH 205 sau StoPur IB 500 şi masă de 
spaclu de egalizare StoPox GH 205 sau StoPur IB 
500, umplut cu nisip cuartos

Strat conduc-
tor

StoPox WL 110 sau 
StoPox WL 118

StoPox WL 110 sau 
StoPox WL 118

StoPox WL 110 sau 
StoPox WL 118

StoPox WL 110 sau 
StoPox WL 118

StoPox WL 110 sau 
StoPox WL 118

StoPox WL 110 sau 
StoPox WL 118

StoPox WL 110 sau 
StoPox WL 118

Strat de 
acoperire

StoPox WL 111 StoPox WB 110 StoPox WB 113 StoPox KU 411 StoPox KU 611 StoPox KU 613 StoPox KU 615 StoPur IB 510

Strat de 
protectie

Opţional: StoPox WL 113 Opţional: StoPox WL 113 Opţional: StoPur KV/StoPur WV 210 Opţional: StoPur KV/StoPur WV 210 Opţional: StoPur KV/StoPur WV 210

Curăţarea 
iniţială a 
suprafeţei

Opţional: StoDivers P 110 Opţional: StoDivers P 110 StoDivers P 110 Opţional: StoDivers P 110 Opţional: StoDivers P 110 Opţional: StoDivers P 110 Opţional: StoDivers P 110 Opţional: StoDivers P 110

Grosimea 
stratului

cca. 0,5 mm cca. 2-3 mm cca. 2 mm cca. 1 mm cca. 2 mm cca. 1,5 mm cca. 2 mm cca. 2 mm

Suporturi • Penetrarea umidităţii din sens invers
• Şapă de magneziu
• Şapă din sulfat de calciu

• Penetrarea umidităţii din sens invers
• Şapă de magneziu
• Şapă din sulfat de calciu

• Penetrarea umidităţii din sens invers
• Şapă de magneziu
• Şapă din sulfat de calciu

• Suporturi pe bază de ciment • Suporturi pe bază de ciment • Suporturi pe bază de ciment • Suporturi pe bază de ciment • Suporturi pe bază de ciment
• Suport pe bază de asfalt turnat

Prevederile tehnice concrete şi datele referitoare la produse, incluse în fişele tehnice de observaţii şi în descrierile / certificatele sistemelor trebuie respectate cu stricteţe. 
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Oferta de acoperiri antistatice pentru 
pardoseli a devenit în ultima vreme 
foarte complexă. Tabelul prezintă o 
vedere de ansamblu asupra normelor 
în vigoare precum şi asupra acoperiri-
lor StoCretec, care corespund valorilor 
indicate solicitate.

Acoperiri ESD pentru pardoseli StoCretec
Produse si cerințe

Sisteme şi norme
cu strat conductor StoPox WL 110 cu strat conductor StoPox WL 118

Norma TRBS 2153
RE < 108 Ω

DIN EN 61340-5-1
Test sistem/ Walking-
test

DIN VDE 0100-410 
(2007)
RE > 105 Ω

TRBS 2153
RE < 108 Ω

DIN EN 61340-5-1
Test sistem/ Walking-
test

DIN VDE 0100-410 
(2007) 
RE > 105 Ω

Sistem

StoPox WL 111

cu StoPox WL 113

StoPox WB 110

cu StoPox WL 113

StoPox WB 113

StoPox KU 411

cu StoPur KV

cu StoPur WV 210

StoPox KU 611

cu StoPur KV

cu StoPur WV 210

StoPox KU 613

StoPox KU 615

StoPur IB 510

cu StoPur KV

cu StoPur WV 210

Cerinţe privind acoperirile antistatice pentru pardoseli
TRBS 2153 Cerinţă privind rezistenţa de pământare a acoperirii: 

< 108 Ω, măsurători conform EN 1081 sau EN 61340-4-1

EN 61340-5-1 Protecţia dispozitivelor electronice împotriva fenomenelor electrostatice: 
Rezistenţa de pământare: RE < 1 x 109 Ω. 
Pentru pământarea personalului: RG < 3,5 x 107 Ω sau încărcare < 100 V şi RG < 109 Ω 
(pământare primară a personalului prin pardoseală), măsurători conform EN 61340-4-1 şi EN 61340-4-5

  Norma îndeplinită





Sto Építőanyag Kft.
punct de lucru Romania
Zalau, str. Gh. Doja, nr. 90
jud. Salaj, Romania - 450151
Mobil: +40 756 281 119
E-mail: l.major@sto.com
www.stocretec.ro

Sto    Construieşte conştient.


