
REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 1291/2014 AL COMISIEI 

din 16 iulie 2014 

privind condițiile de clasificare, fără testare, a panourilor pe bază de lemn conforme cu standardul 
EN 13986 și a lambriurilor și placărilor din lemn masiv conforme cu standardul EN 14915 în ceea 
ce privește capacitatea de protecție împotriva incendiilor, atunci când sunt utilizate pentru îmbră

carea pereților și a plafoanelor 

(Text cu relevanță pentru SEE) 

COMISIA EUROPEANĂ, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2011 de stabi
lire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții și de abrogare a Directivei 
89/106/CEE a Consiliului (1), în special articolul 27 alineatul (5), 

întrucât: 

(1)  Prin Decizia 2000/367/CE a Comisiei (2), a fost adoptat un sistem de clasificare a performanțelor în ceea ce 
privește rezistența la foc a produselor pentru construcții, lucrărilor de construcție sau părților acestora. Panourile 
pe bază de lemn acoperite de standardul armonizat EN 13986, precum și lambriurile și placările din lemn masiv 
acoperite de standardul armonizat EN 14915 se numără printre produsele pentru construcții cărora li se aplică 
respectiva decizie. 

(2)  Testele au evidențiat că aceste produse au o performanță stabilă și previzibilă în ceea ce privește capacitatea de 
protecție împotriva incendiilor atunci când sunt utilizate pentru îmbrăcarea pereților și plafoanelor, cu condiția ca 
produsele să îndeplinească anumite condiții privind densitatea lemnului și grosimea panourilor, lambriurilor și 
placărilor. 

(3) Prin urmare, dacă respectivele condiții sunt îndeplinite, panourile pe bază de lemn acoperite de standardul armo
nizat EN 13986, precum și lambriurile și placările din lemn masiv acoperite de standardul armonizat EN 14915 
ar trebui considerate ca satisfăcând clasele de performanță pentru capacitatea de protecție împotriva incendiilor 
stabilite în Decizia 2000/367/CE, fără a mai fi nevoie de teste suplimentare, 

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT: 

Articolul 1 

Panourile pe bază de lemn acoperite de standardul armonizat EN 13986 și lambriurile și placările din lemn masiv acope
rite de standardul armonizat EN 14915 care îndeplinesc condițiile prevăzute în anexă sunt considerate ca satisfăcând 
clasele de performanță indicate în anexă, fără testare, atunci când acestea sunt utilizate pentru îmbrăcarea pereților și a 
plafoanelor. 

Articolul 2 

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele 
membre. 

Adoptat la Bruxelles, 16 iulie 2014. 

Pentru Comisie 

Președintele 
José Manuel BARROSO  
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(1) JO L 88, 4.4.2011, p. 5. 
(2) Decizia 2000/367/CE a Comisiei din 3 mai 2000 de punere în aplicare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului referitor la clasificarea 

performanțelor de rezistență la foc a produselor pentru construcții, lucrărilor de construcție sau părților acestora (JO L 133, 6.6.2000, 
p. 26). 



ANEXĂ 

Produs (1) 
Standard EN 

pentru 
produs 

Descrierea produsului (2) 
Densitatea 

medie minimă 
(kg/m3) 

Grosimea 
minimă 

(mm) 
Clasa K (3) 

Plăci dure din fibră EN 13986 Cu și fără lambă și uluc (5) 800 9 K2 10 (4) 

Plăci OSB EN 13986 Cu și fără lambă și uluc (6) 600 10 K2 10 (4) 

Plăci aglomerate EN 13986 Cu lambă și uluc (7) 600 10 K2 10 (2) 

Plăci aglomerate EN 13986 Cu și fără lambă și uluc (6) 600 12 K2 10 (4) 

Placaj EN 13986 Cu și fără lambă și uluc (6) 450 12 K2 10 (4) 

Panouri din lemn masiv EN 13986 Cu și fără lambă și uluc (6) 450 12 K2 10 (4) 

Plăci aglomerate EN 13986 Cu lambă și uluc (8) 600 25 K2 30 

Plăci OSB EN 13986 Cu lambă și uluc (8) 600 30 K2 30 

Placaj EN 13986 Cu lambă și uluc (8) 450 26 K2 30 

Panouri din lemn masiv EN 13986 Cu lambă și uluc (8) 450 26 K2 30 

Panouri din lemn masiv EN 13986 Cu lambă și uluc (9) 450 53 K2 60 

Lambriuri și placări din 
lemn masiv 

EN 14915 Cu lambă și uluc (10) 450 15 K2 10 (4) 

Lambriuri și placări din 
lemn masiv 

EN 14915 Cu lambă și uluc (10) 450 27 K2 30 

Lambriuri și placări din 
lemn masiv 

EN 14915 Cu lambă și uluc (11) 450 2 × 27 (12) K2 60 

(1)  Montate direct pe orice substrat fără spațiu gol. 
(2)  Îmbinări cu margini rectangulare sau profil cu lambă și uluc având aceeași grosime ca produsul și fără spații. 
(3)  Clasa prevăzută în Decizia 2000/367/CE. 
(4)  K1 10 pentru substraturi ≥ 300 kg/m3. 
(5)  Lungimea cuielor de minimum 40 mm și distanța dintre acestea de maximum 100 mm. 
(6)  Lungimea șuruburilor de minimum 30 mm și distanța dintre acestea de maximum 200 mm. 
(7)  Lungimea șuruburilor de minimum 30 mm și distanța dintre acestea de maximum 150 mm. 
(8)  Lungimea șuruburilor de minimum 50 mm și distanța dintre acestea de maximum 200 mm. 
(9)  Lungimea șuruburilor de minimum 75 mm și distanța dintre acestea de maximum 200 mm. 
(10)  Lungimea cuielor de minimum 60 mm și distanța dintre acestea de maximum 600 mm. 
(11)  Lungimea cuielor de minimum 50 mm (în fiecare strat) și distanța dintre acestea de maximum 600 mm. 
(12)  Cele două straturi sunt montate cu direcția longitudinală a straturilor reciproc perpendiculară.   
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