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EDITORIAL

Selecția continuă
Lucian Nicolescu, Redactor-șef

P

rețurile la oțel, cupru, bitum, ciment, lemn, polistiren, polietilenă
și alte materiale sintetice, pe lângă
cele pentru carburanți și forța de muncă,
au crescut în prima jumătate a acestui an
(de fapt, încă de la sfârșitul anului trecut), ca un reproș al economiei pentru
faptul că oamenii nu au stat cuminți în
casele lor și s-au apucat să-și facă altele.
Imobiliarele românești au crescut și ele,
urmând o cerere neașteptată – de fapt,
nesperată. A fost un fel de lipsă de comunicare între producătorii de materiale
reticenți, convinși că piața va scădea, și
pe de altă parte investitori, arhitecți și
constructori care au continuat să-și vadă
de treabă. Așa că în prezent avem mii și
mii de șantiere în toată țara care așteaptă
materiale și ai căror actori trăiesc clipa
la maximum: prețuri imprevizibile
(bineînțeles mai mari), livrări cu probleme, muncitori care sunt tot mai tentați să își schimbe angajatorii, eventual
cu unii mai din Vest... Dar e în regulă, ne
putem consola cu gândul că piața
construcțiilor se mișcă rezonabil – cam
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confuz uneori și cu o inerție destul de
mare, dar proiectele continuă.
Piața acoperișurilor, fațadelor și construcțiilor industriale a fost afectată și ea
de creșterile mari de prețuri, la toate
materiile prime enumerate mai sus, mai
ales cele la metal și lemn; transportul, de
asemenea, a devenit o miză puternică.
Din fericire, tot ceea ce înseamnă knowhow, manoperă, valoare adăugată prin
calitate a rămas în marje decente, ceea
ce ne face să credem că vom avea în
continuare lucrări de referință. Probabil
beneficiarii nu vor mai avea acea senzație acută a diferențelor mari de preț
între produsele de duzină și cele de
calitate premium. Și, cum logistica și
parteneriatele puternice, bazate pe încredere, au un rol covârșitor în toată
această poveste post-pandemică, vor
rezista în piață acele companii care au
demonstrat până acum seriozitate și
flexibilitate. Plus nervi de oțel, am
adăuga, pentru că înțelegerile de anul
trecut nu prea se mai potrivesc cu socotelile de anul acesta.

Și beneficiarii au de trecut acest prag
psihologic al prețurilor, dar suntem convinși că lucrurile se vor așeza, astfel încât
să ne putem ocupa în continuare de
subiecte mai cuminți și probabil mai
importante: eficiența energetică, calitatea
lucrărilor, siguranța și confortul spațiilor
pe care le locuim. Pentru că modul de a
locui, munci, învăța, de a obține
informații sau a petrece timpul liber s-a
cam schimbat. A fost, într-adevăr, și
efectul pandemiei, dar în acest context
s-a accelerat un proces început cu câteva
decenii în urmă, de când au apărut noile
mijloace de comunicare, ceea ce numim
„new media”. Este o revoluție care își arată
acum efectele în cele mai mici detalii ale
existenței noastre. Tranzacțiile, munca,
interacțiunea între oameni se defășoară

Sumar

să nu ne dăm seama că avem de
întreținut o casă. Să ne lăsăm pe mâna
profesioniștilor – sarcina noastră este
doar să îi identificăm. În acest sens,
revista de față ne poate fi de ajutor,
pentru că ea este dedicată tuturor celor
implicați într-un proiect, nu doar arhitecților, montatorilor și inginerilor
constructori.
Și beneficiarii au nevoie de informații, acele informații care să îi ajute să
decidă ce le este cu adevărat de folos, la
adăpost de campaniile de marketing
incorecte. Care există, fără niciun dubiu,
cu discursuri care depășesc limita
persuasiunii și ignoră voit aspectele
practice, concrete.
Aici, selecția brandurilor quality se
face în interiorul branșei.
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în bună parte online; nu se poate
construi și amenaja online deocamdată,
dar nu va mai dura mult până când vom
avea roboți suficient de harnici și
inteligenți pentru asta.
Pandemia trece, dar nu ne vom mai
întoarce complet la vechiul nostru mod
de a trăi. Vom avea nevoie deci de spații
tot mai confortabile și tot mai autonome
ca facilități, pentru a ne vedea de relația
noastră intimă cu gadget-urile, acasă sau
la serviciu. Suntem conectați aproape tot
timpul stării de veghe și comunicăm
enorm, de aceea ar trebui să ne prețuim
mai mult timpul personal. Ar fi păcat ca
acest timp să fie irosit cu griji de genul
„curge prin acoperiș” sau „e cam cald
vara în mansardă”. Lucrurile trebuie
făcute bine de la început, astfel încât nici
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URSA - vata minerală de sticlă
TERmOIzOLAțII

izolează construcția tot timpul anului

În accepțiunea generală, termoizolarea este asociată cu dorința beneficiarilor de a limita pierderile de
căldură ale unei construcții în sezonul rece. Este foarte adevărat, dar aceasta nu reprezintă tot ce poate face
un strat performant de material termoizolant; la fel de importantă este și păstrarea temperaturii interioare
mai scăzute în anotimpul cald, când soarele și aerul ambiental încălzesc excesiv anvelopa clădirii. Vata
minerală de sticlă Ursa, integrată într-o varietate largă de produse pentru diverse utilizări, are acest rol,
de a menține optim climatul interior al unei construcții, indiferent de anotimp și de capriciile climei.

C

lima temperată a României, dar cu valori termice
extreme în anumite perioade, face ca utilizatorii
unei construcții să aibă nevoie de un consum
ridicat de energie pentru gestionarea temperaturii interioare pe tot timpul anului – surse de căldură iarna,
iar vara aer condiționat, pompe de căldură sau alte
instalații de climatizare. Așa cum ne arată mari arhitecți
autohtoni, arhitectura tradițională românească este una
care acordă o atenție deosebită umbririi; prispele
caselor țărănești, materialele ușoare și termoizolante
reflectă încercarea oamenilor de a se proteja atât de
gerul și vântul iernii, cât mai ales de căldura toridă din
timpul verii. Arhitectura caselor care se construiesc în
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prezent este diferită, dar nevoia de confort a rămas, ba
chiar se poate spune că așteptările sunt mai mari, ceea
ce este firesc. Din fericire, există și materiale moderne
care pot aduce acest confort - vata minerală de sticlă
a devenit deja o soluție convențională, dovedindu-se una
dintre cele mai bune opțiuni. În timpul verii, avantajele
acestui material sunt salutare pentru acoperișuri, mai
ales pentru cele care adăpostesc mansarde. Maniera de
a construi s-a schimbat și în zonele cu climă caldă
(mediteraneeană, tropicală sau ecuatorială) - casele de
acolo sunt prevăzute tot mai frecvent cu termoizolare la
nivelul acoperișului, pentru a fi considerate eficiente
energetic și a se reduce costurile de climatizare.

Învelitoarea unui acoperiș poate atinge vara
temperaturi de 80ºC pe zonele expuse către soare, cu
atât mai mult cu cât este vorba de o culoare închisă, iar
dacă este o învelitoare metalică, această căldură se
distribuie rapid, transformând aproape acoperișul întrun cuptor. Acesta este unul dintre motivele pentru care
în ultimele decenii se construiesc acoperișuri ventilate, iar termoizolarea este absolut necesară, chiar
dacă podul este nelocuit. În plus, una dintre caracteristicile aerului cald este faptul că, fiind mai ușor,
acesta are tendința de a se ridica, ceea ce este în
dezavantajul spațiilor aflate la nivelurile superioare ale
unei clădiri, care în consecință trebuie dotate cu aer
condiționat. Un pod termoizolat este o metodă
excelentă de a crește inerția termică a construcției în
ansamblu, făcând-o mai confortabilă și mai eficientă

energetic. Dacă sub acoperiș se amenajează o mansardă,
lucrurile sunt și mai clare: cu cât stratul de material
termoizolant este mai gros, cu atât mansarda este mai
confortabilă termic.
Vata minerală de sticlă este așadar o barieră termică
între interiorul și exteriorul locuinței. Cum
funcționează aceasta? Aici nu este vorba despre materialul
propriu-zis, care este în fond sticlă – aceasta are conductivitatea termică relativ mare, λ= 1 W/mK, cam ca a
betonului. Dar ceea ce conferă acestui material unicitate
este modul în care este realizat, prin prelucrarea sub formă
de fibre extrem de subțiri îmbinate cu ajutorul unor lianți,
astfel încât capătă o textură asemănătoare lânii – având
capacitatea asemănătoare de a termoizola, dar nu și
dezavantajele materialelor organice (biodegradabilitatea,
sensibilitatea la apă, vulnerabilitatea la insecte etc.).
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Materialul termoizolant devine astfel aerul înglobat
în această rețea densă, iar aerul are o conductivitate
termică de 0,024 W/mK, una dintre cele mai bune, mai
ales că... aerul este gratuit. Felul în care sunt dispuse
aceste fibre limitează extrem de mult fenomenul de
convecție naturală a căldurii în interiorul materialului,
între fibrele de sticlă și aer, dar există o circulație
minimă a aerului care permite transferul de vapori.
Această ultimă particularitate este și ceea ce
diferențiază vata minerală de sticlă de alte materiale
termoizolante de pe piață, care sunt impermeabile la
apă sau au o permeabilitate redusă, favorizând apariția
unor fenomene extrem de neplăcute, precum umiditatea excesivă a aerului interior, igrasia, mucegaiul,
ciupercile etc., cu consecințe asupra întregii construcții.
Vata de sticlă este, de asemenea, incombustibilă. Nu în
ultimul rând, trebuie spus că sunetele, odată intrate în
această rețea de fibre, își atenuează energia astfel încât
vata de sticlă devine un absorbant ideal pentru zgomotele nedorite într-o construcție, oricare ar fi destinația ei.
Pentru acoperiș, vata minerală este cea mai utilizată
soluție de termoizolare, având costuri reduse și punere
în operă rapidă, folosind integral și fără adaosuri
structura clasică a unei șarpante, mai ales că greutatea
adăugată este neglijabilă. Fiind elastică și comprimabilă,
vata minerală poate fi utilizată pentru orice tip de
acoperiș, cu orice formă. Proprietățile excelente de
absorbție a undelor sonore de diferite frecvențe o fac
potrivită pentru am plasarea sub orice tip de învelitoare,
oferind confortul acustic al mansardelor.
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Produsele URSA au toate toate caracteristicile
superioare ale vatei minerale de sticlă și mai mult decât
atât. Conductivitatea termică a materialului în
ansamblu este excepțională (0,032-0,040 W/mK, în
funcție de produs), și pot fi folosite diverse variante
cașerate care optimizează unele caracteristici precum
controlul umidității, portanța, ușurința punerii în operă
sau finisării. Datorită implementării celor mai noi
cercetări și tehnologii, URSA poate optimiza amprenta
verde a clădirilor termoizolate, contribuind la obținerea
unui certificat nZEB (Nearly Zero-Energy Builfing).
Produsele din gama BIOnic nu conțin substanțe ce
distrug stratul de ozon sau potențează efectul de seră al
atmosferei - cloro fluoro carburi, hidro fluorocarburi
sau hexafluorură de sulf și, astfel, pot fi considerate
perfect ecologice, fiind obținute integral din materii
prime naturale.
Din oferta URSA Glasswool, pot fi menționate
saltelele de vată minerală de sticlă SF32, SF34 și SF38
(autoportantă). Una dintre aceste game este cu
siguranță soluția potrivită pentru a vă personaliza
proiectul și a respecta exigențele privind consumul de
energie.

URSA România SRL

Tel.: 021 269 06 63;
E-mail: assistance.romania@ursa.com

ursa.ro

SFATUL ARhITECTULUI

O păRERE pRO pEnTRU UTILIzAREA
ACOpERIșULUI CU șARpAnTă

versatilitate şi tradiţie
Asist. Dr. Arh. Radu SFINTEŞ
Centrul de Studii Arhitecturale și Urbane –
Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion
mincu”, București

Î

n primul rând, trebuie specificat că,
din postura de arhitect, pledez pentru
realizarea de acoperişuri cu şarpantă
ca mod de păstrare a specificului arhitecturii locale / încadrare în zonă.
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Cu câteva excepţii în arhitectura
rezidenţială a zonelor urbane (în special
în arhitectura locuinţelor de după anii
1990), construcţiile cu şarpantă constituie
specificul arhitectural românesc.

În realizarea închiderilor anvelopantei construcţiilor rezidenţiale la
partea superioară, identificăm
două soluţii uzuale: acoperişul cu
şarpantă şi acoperișul în terasă.
Fiecare sistem răspunde cu succes
rolului său funcţional la nivelul
construcţiei, deşi prezintă, prin
comparaţie, deopotrivă avantaje şi
dezavantaje. În cadrul acestui articol
vom dezbate aspecte privitoare la
acoperișul în şarpantă, indicând
plusurile aduse construcţiei, dar şi
punctând câteva atenţionări de luat
în seamă în decizia de a utiliza un
astfel de sistem.

Acest tip de acoperiş se întâlneşte pe
întreg teritoriul României, variațiile constând, de exemplu, în diferenţe de pantă,
număr de ape (aspecte influenţate de
relief şi implicit clima şi precipitaţiile din
zonă, dar şi de preferinţele locale
transformate în timp în „aşa se face la
noi”), în materialul folosit pentru învelitoare etc. Realizarea de acoperişuri în
șarpantă, implicit păstrând specificul
arhitectural local, aduce plusvaloare
zonei, fapt ce poate fi valorificat la nivel
local, naţional şi internaţional. Probabil
cea mai cunoscută astfel de zonă, cu un

specific clar al acoperişurilor în şarpantă,
este Delta Dunării, cu învelitorile sale de
stuf – zonă protejată juridic, existând
cerinţe specifice impuse pentru păstrarea caracterului local.
Probabil tocmai caracterul tradiţional al şarpantelor (privite astfel drept
învechite, demodate, rurale – „ca la ţară”
– deci de evitat într-o arhitectură
modernă) a condus, după anii 1990, la o
diversificare de multe ori necontrolată a
tipurilor şi imaginilor acoperişurilor
dintr-o aceeaşi zonă. Acest lucru a
condus, însă, la un haos din punct de
vedere estetic şi la sărăcirea arhitecturii
specifice locale. Puţine comunităţi din
România au avut tăria să spună „Nu!”

(deşi este o atitudine extrem de des
întâlnită în ţările vest-europene) şi să nu
accepte soluţii arhitecturale care
contravin specificului zonei.
Depăşind aceste aspecte de ordin
estetic, vom intra, în cele ce urmează, în
probleme de ordin tehnic şi de execuţie.
Un prim avantaj care trebuie menţionat
cu privire la acoperişurile în şarpantă este

reprezentat de uşurinţa de realizare şi
de numărul redus de etape de lucru
(prin comparaţie cu cel în terasă). Atâta
timp cât forţa de muncă specializată este
disponibilă în zonă, realizarea unei
şarpante nu ar trebui să ridice mari
probleme. În execuţie trebuie să ne
folosim de experienţa echipei de muncitori, dar obligatoriu respectând proiectul
tehnic – de la dimensiunile elementelor
structurale calculate de inginerul de
rezistenţă, la detaliile de execuţie realizate
de arhitect – şi să procurăm materiale de
calitate (conforme). Urmărirea unor
lucrări similare realizate de către echipa de
constructori este recomandată pentru o
primă verificare a aptitudinilor acestora de
a realiza corect o şarpantă.
Gradul de specializare al echipei care
execută lucrarea influenţează calitatea
finală a acesteia, putând vorbi astfel nu
numai de o execuţie corectă, ci şi de un
aport estetic semnificativ dacă, de
exemplu, echipa ştie să execute îmbinări
dulghereşti. Acestea conduc la o imagine
mult mai curată, neafectată de prezenţa
unor elemente de îmbinare metalice,
punând în valoare frumuseţea lemnului şi
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calităţile acestuia. Deşi sunt mai greu de
realizat, astfel de îmbinări dulghereşti se pot
transforma în elemente decorative,
şarpanta putând fi pusă în valoare în cadrul
unor amenajări interioare deosebite.
Până la posibilitatea valorificării în
astfel de amenajări, însă, menţionăm
principalele probleme de care trebuie să
se ţină cont în demersul construirii cu
lemn: calitatea produselor de lemn,
aplicarea tratamentelor necesare şi
respectarea dimensiunilor calculate.
Beneficiarul şi personalul calificat de pe
şantier trebuie, deopotrivă, să urmărească procurarea de materiale de
calitate, să verifice şi să accepte sau să
respingă (după caz) loturile de materiale
neconforme, asigurând un flux continuu şi astfel o activitate continuă pe
şantier, calitatea execuţiei fiind foarte
importantă în lucrul cu lemnul. Deşi
există pe piaţă produse de top care
înlocuiesc cu succes produsele din lemn
masiv, întrunind cu uşurinţă toate
criteriile menţionate mai sus, precum şi
soluţii tehnice de mare fineţe, tipice
acestor produse, costurile acestora sunt
ridicate, iar decizia optării pentru o astfel
de soluţie este indicat să se facă în urma
unei analize clare a costurilor şi posibilităților materiale ale beneficiarului.
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Un alt avantaj al utilizării acoperişului
cu şarpanţă este constituit de varietatea
materialelor de învelitoare disponibile
pe piaţă. De la materiale vegetale (şiţă,
stuf, paie etc.) la produse pe bază de
argilă (țiglă, olane etc.), de la sisteme care
permit propunerea unui acoperiş verde
înclinat la sisteme ce folosesc produse
prefabricate, toate acestea devin criterii
de decizie, fiecare putând satisface anumite cerinţe ale beneficiarului –
economice, de imagine, de rezistenţă în
timp etc. Toate acestea transformă şarpanta într-un element versatil şi durabil,
fapt demonstrat în timp de construcţiile
existente. Posibilitatea şarpantei realizate
de a primi peste ea orice produs cu rol de
învelitoare (în limitele încărcărilor luate în
calcul şi a pantelor minime impuse
pentru fiecare tip de material în parte) o
transformă într-un sistem cu numeroase
oportunităţi de schimbare şi cu valenţe
arhitecturale deosebite.
Un alt aspect ce subliniază versatilitatea acoperişului cu şarpantă este
reprezentat de relativa uşurinţă cu care
se poate reconfigura/amenaja spaţiul
de sub aceasta în spaţiu de locuit, de
lucru, de depozitare etc. Transformarea
unui pod (spaţiu nelocuibil) într-o
mansardă (spaţiu locuibil) este un proces

relativ uşor de realizat dacă există
înălţimea necesară, astfel putându-se
mări suprafaţa locuibilă în limitele
aceluiaşi volum. Această posibilitate şi-a
dovedit utilitatea cu atât mai mult în
timpul pandemiei generate de COVID19, în contextul lucrului de acasă impus
de regulile de distanţare fizică.
Posibilitatea refuncţionalizării merită să
fie luată în considerare în momentul în
care există planuri de extindere a
spaţiului locuibil în viitor, acest lucru
presupunând, de fapt, prevederea unei
înălţimi suficiente între elementul
structural orizontal (planşeul) şi elementele structurale înclinate ale
şarpantei (căpriori), care să permită buna
desfăşurare a activităţilor în spaţiul
respectiv.
Caracterul versatil al acoperişului cu
şarpantă este pus încă o dată în valoare
în momentul în care se doreşte înălţarea
spaţiului de sub acoperiş. O mare parte
dintre elementele structurale existente
pot fi reutilizate la noua şarpantă, astfel
asigurându-se o economisire posibil
substanţială.

Este indicat, însă, ca în momentul în
care se proiectează clădirea să se ţină
cont de posibilele viitoare transformări
pentru o adaptabilitate cât mai uşoară.
După cum s-a putut observa până în
acest punct, acoperişul cu şarpantă
prezintă numeroase aspecte ce pot
cântări pozitiv în luarea unei decizii.
Totuşi, problemele nu lipsesc nici ele şi
voi prezenta câteva dintre ele fără a
relua aspectele menţionate anterior,
precum importanţa pregătirii şi
experienţei muncitorilor sau calitatea şi
necesitatea efectuării de tratamente
preventive materialului lemnos.
În cazul unei şarpante de lemn
dimensionarea corectă a elementelor
structurale este foarte importantă. Cu
toate că întreaga şarpantă se realizează
în baza unei documentaţii tehnice,
există uneori tentaţia să comparăm
şarpante care par similare şi să considerăm că putem să reducem
dimensiunea elementelor structurale
calculate prin proiect. Vina pentru o
astfel de cerinţă poate aparţine beneficiarului, dar şi unor echipe de
constructori care consideră că „merge şi
aşa”. Întotdeauna trebuie respectate
proiectele tehnice şi indicaţiile specialiștilor tehnici prezenţi în şantier
(personal abilitat de către Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei în a coordona execuţia unui
proiect: diriginte de şantier, responsabil
tehnic cu execuţia şi chiar echipa de
proiectare). O expresie aplicabilă în
acest caz ar fi „şantierul pleacă, beneficiarul rămâne” (cu problema!) și atunci

vă recomand să nu picaţi în această
capcană. Respectarea proiectului tehnic
este impusă prin lege, dar siguranţa
dumneavoastră şi a familiei dumneavoastră este mult mai importantă decât
o mică economisire realizată prin
micşoararea elementelor structurale.
O altă situaţie des întâlnită şi discutată
este cea reprezentată de securitatea la
incediu a unui astfel de sistem constructiv.
Din acest punct de vedere, sistemul
este clar inferior celui de tip terasă (dacă
în cazul terasei există o placă de beton
armat), dar în ultimele zeci de ani au
apărut pe piaţă produse aplicabile direct
pe lemn sau alte rezolvări care cresc
rezistenţa la foc a acoperişului cu şarpantă. Din păcate aici ne întoarcem la
diferenţa regretabilă uneori dintre
proiectare şi execuţie, diferenţă ce poate
conduce la o mentenanţă costisitoare şi
problematică, pentru că, deşi aceste produse/sisteme există, de multe ori pe

şantier ele sunt trecute în categoria
„facem cu altă ocazie” şi aşa rămân (de
unde şi eventualele probleme).
Recomand cu tărie să fie luate toate
măsurile necesare pentru protejarea
elementelor structurale din lemn, pentru
că un posibil incendiu poate distruge nu
numai şarpanta, ci poate chiar provoca
daune semnificative – la nivelul amenajării
interioare, la nivelul finisajelor sau chiar al
structurii de rezistenţă a construcţiei.
Pentru a nu încheia într-o notă
negativă, merită subliniat faptul că aceste
ultime aspecte negative pot fi cu uşurinţă
contracarate prin informare şi conştientizare a importanţei lucrului bine
realizat în cazul şarpantelor din lemn, ceea
ce lasă loc aspectelor considerabile
pozitive în luarea unei decizii.
În concluzie, consider că acoperişul în
şarpantă este o soluţie ce merită luată în
calcul în momentul în care se încep
demersurile de construire a unei locuinţe.
Întrebarea ar putea fi mai degrabă „cum”,
nu „dacă” – mă refer la imagine, materiale,
detalii, toate acestea fiind aspecte de
discutat cu echipa de proiectare. Versatilitatea întregului sistem creează
premisele pentru o soluţie tehnică, funcţională şi estetică de natură a satisface
orice cerinţă a beneficiarului.
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Acoperiș verde
Bauder, în cadrul
celui mai amplu
proiect european de
regenerare urbană
Sediul pentru Germania, Elveția și Austria al companiei
Unilever, unul dintre cei mai mari producători mondiali
de bunuri de larg consum, funcționează din 2009 într-o
clădire de 38.000 m2 din Hamburg, amplasată pe malul
ﬂuviului Elba, în cadrul complexului de regenerare
urbană HafenCity. Clădirea, devenită emblematică
pentru arhitectura holistică și durabilă, a fost concepută
de arhitecții ﬁrmei Behnisch Architekten. Principiul
ecologic care a stat la baza proiectului, ideea de spațiu
deschis și primitor, s-au materializat și prin realizarea unui
acoperiș verde în sistem Bauder.
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hafenCity în sine este un proiect ecologic, prin care
o zonă insulară de peste 2 km2 aparținând în trecut
portului hamburg (micșorat ca suprafață în contextul
comerțului liber din cadrul Uniunii Europene) este
revitalizată cu spații rezidențiale, de birouri, magazine
și hoteluri. Este practic cel mai mare proiect de
regenerare urbană din Europa, încă în dezvoltare, un
model despre cum ar trebui redate orașului
terenurile afectate de industrializare. Clădirea de
care vorbim este amplasată cumva central, iar nu
departe se află o promenadă și un terminal pentru
navele de croazieră.

C

lădirea Unilever îndeplinește cerințele impuse de
beneficiar arhitecților și antreprenorilor, după construcție fiind premiată de autorități cu „Eticheta de
aur pentru mediu” acordată în cadrul marelui proiect urbanistic HafenCity – s-au luat în calcul aspecte precum
consumul redus de energie primară (sub 100 kW/m2 anual),
conservarea spațiilor publice, o arhitectură care permite
tranziția naturală între spațiile interioare și exterioare. În
această structură modernă poligonală, realizată din metal,

veniți din exterior. În atrium, prin scări, rampe și platforme
generoase, se ajunge la birourile de la etajele superioare.
Adiacent zonelor vitrate, restul acoperișului are o termoizolație
de peste 20 cm din polistiren și suprafețe ample de sistem
terasă înverzită Bauder, conforme ideii de sustenabilitate, cu
reducerea amprentei de carbon și recuperarea spațiului urban.
Trebuie spus că Bauder a furnizat sisteme de acoperiș și pentru
altă investiție majoră a companiei Unilever, o mare fabrică de
detergenți din Leeds – Anglia.

beton și sticlă pe șapte niveluri deasupra solului și două
dedesubt, au fost amenajate nu doar birouri, ci și zone de
relaxare, alimentație publică sau magazine, cu acces liber, care
animă atmosfera interioară. În virtutea conceptului ecologic,
climatizarea se face printr-o rețea de încălzire/răcire integrată
în planșee, iar fațada are un sistem inovativ de protecție contra
intemperiilor cu ajutorul unei membrane transparente, fără a
afecta iluminarea naturală.
Zona de acoperiș (3.750 m2 în total) este una dintre cele
mai spectaculoase, desfășurându-se parțial, la nivelul etajului
al șaselea, peste un atrium imens, iluminat natural (spre nord)
prin vitraje susținute de traverse din oțel care ating în anumite
zone lungimea de 37 de metri.
Acest spațiu impresionant creează senzația de comunitate,
dar în același timp este și o invitație la socializare pentru cei

Sistemul Bauder este compus, în cazul clădirii de la
Hamburg, din elemente consacrate pe piața europeană
de acoperișuri verzi, printre care menționăm:
n BauderPLANT E – membrană termosudabilă (la
flacără), cu bitum elastomer, pentru protecție antirădăcină (este stratul de închidere al sistemului de acoperiș,
peste care se așează substratul pentru vegetație, aici cu
grosimea de 95 – 160 mm, și se plantează în sistem extensiv). Este un produs performant datorită rețetei
speciale de bitum, armăturii din voal poliesteric de 250
g/mp și stratului final cu particule de ardezie, trecând cu
brio testele FLL, specifice standardului european EN 13948
dedicat construcției și mentenanței acoperișurilor verzi.
Cu o grosime de 5,2 mm, are greutatea de 6 kg/mp. Își
păstrează stabilitatea, calitățile de rezistență și elasticitate
atât la temperaturi ridicate (până la + 120ºC), cât și la
îngheț (până la - 36 ºC).
n BauderTEC KSA – membrană autoadezivă la rece
de 3 mm grosime, cu bitum elastomer și armată cu voal
de fibră de sticlă. Este un material care își păstrează flexibilitatea până la - 30 ºC și rămâne stabil până la 100 ºC,
fiind folosit de regulă ca prim strat de hidroizolație.
Marele său avantaj este că poate fi aplicat și pe materiale
sensibile la căldură, care nu pot fi acoperite prin lipire la
cald (polistiren, panouri din materiale plastice, lemn etc.).
n Bauder VA 4 – membrană barieră de vapori, aplicată
prin sudare, compusă din straturi succesive de aluminiu,
poliester și vată de sticlă, care însumează o grosime de 4
mm. Este primul strat al sistemului, protejat de către toate
celelalte, dar are un comportament excelent între 0 și 70 ºC.
n Bauder Primer – produse lichide din oferta
producătorului german, care asigură o aderență mai bună
între componentele sistemului aplicate la rece.
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Experiență de peste 150 de ani

Fiind vorba de o clădire verde, dar puternic tehnologizată
și cu o arhitectură complexă, acoperișul a trebuit abordat cu
atenție la numeroasele zone de detaliu, date fiind străpungerile
pentru instalații, în special cele de aerisire și climatizare,
respectiv delimitările zonelor vitrate, balustradele, diversele
sisteme de protecție etc.

Info

n Obiectiv: clădire de birouri
n Suprafață: 3.750 m2
n Proiectant: Behnisch Architekten
n Acoperiș în sistem Bauder: BauderPLANT E,
BauderTEC KSA, Bauder VA 4, Bauder Primer

Pentru orice tip de acoperiș, renumitul producător
Paul Bauder GmbH & Co. a conceput câte o soluție de
termo-hidroizolare și amenajare ce conferă lucrării siguranță și o calitate de necontestat – cea mai scurtă cale
către o investiție eficientă, pe termen lung. Produsele
Bauder, cunoscute în lumea întreagă, pot fi combinate în
diverse moduri, astfel încât sistemul obținut să fie exact
ceea ce își doresc arhitectul, constructorul și beneficiarul.
Cu ajutorul acestor materiale, o casă poate avea la fel de
bine un acoperiș clasic, o terasă necirculabilă sau de trafic,
pavată ori cu un acoperiș verde. Bauder înseamnă o
experiență de peste 150 de ani în domeniu.

Gamele BauderECO și
BauderKARAT Air+, lansate recent,
confirmă
interesul major al producătorului
pentru
sustenabilitate, care se traduce prin materiale
performante, ecologice, dar și o locuire sănătoasă. Panourile termoizolante BauderECO sunt lipsite de
substanțe volatile sau particule periculoase pentru
sănătate, menținându-și calitățile termoizolante și
fonoizolante de excepție. Membrana bituminoasă
BauderKARAT Air+ dispune de o acoperire specială de
substanțe active pentru neutralizarea poluanților prin
procesul de fotocataliză, contribuind la reducerea oxizilor
de azot din atmosfera urbană și nu numai.

BAUDER ROMANIA
P-ța 1 Mai nr. 4-5, 400141 Cluj-Napoca
Tel: +40 264 20 66 38
email: info@bauder.ro
Fax: +40 264-20 66 39
www.bauder.ro
Cluj: 0745 326 690; 0748 227 767
Timișoara: 0744 393 113 | Moldova: 0744 790 987
București: 0799 007 181
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De peste 15 de ani în România...
... peste 20 milioane de m2 de hidroizolaƫii
Cluj-Napoca, Piaţa 1 Mai nr. 4-5
Tel.: 0264 206 638, Fax: 0264 206 639
Cluj-Napoca 0748 227 767
Bucureşti 0799 007 181
Timişoara 0744 393 113
Moldova 0744 790 987
E-mail: info@bauder.ro, www.bauder.ro
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Catedrala și nașterea unei națiuni

Catedrala, cu toate
extinderile (ultima în
1834), are dimensiuni
impresionante: 160 m
lungime (54 m la navă)
și 47 m lățime totală.
Nava se înalță până la
24 m, iar cel mai înalt
turn dintre cele 5 - până
la 72 m.

„Iuții”, un popor germanic păgân, au traversat prin secolul al V-lea Marea Nordului,
din Iutlanda (acum Danemarca) spre sudul
Angliei de azi, pentru ca, alături de anglosaxoni, să creeze, după retragerea romanilor,
un regat destul de puternic la acel moment,
Regatul de Kent, considerat unul dintre pilonii apariției națiunii engleze. Cronicile arată
că britanicii, cu mozaicul lor etnic în continuă
schimbare din primul mileniu creștin, au primit cuvântul Evangheliei din diverse direcții:
prin intermediul romanilor, care au stat aici
sute de ani, prin afluxul permanent de „vizitatori”, care erau, nu de puține ori, invadatori.
Și, cum ereziile erau destul de frecvente,
devenind un motiv serios de îngrijorare, o
intervenție a Romei era necesară, mai ales că
păgânismul nu dispăruse nicidecum.
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Deși zona a fost
bombardată în cel de Al
Doilea Război Mondial,
catedrala a suferit daune
minime - doar biblioteca
a fost distrusă. Pericolul a
existat totuși, cel puțin
pentru că incendiile au
fost destul de agresive,
dar pompierii locali au
vegheat ca ﬂăcările să nu
se extindă la acoperișuri,
cele mai vulnerabile
elemente în acest
context.

Astfel, în anul 597 se înființează aici, la
Canterbury, prima arhiepiscopie de pe teritoriul britanic, iar Augustin de Canterbury
devine primul arhiepiscop, fiind considerat
„apostolul englezilor” și unul dintre fondatorii Bisericii Angliei. Venit de la Roma,
unde era stareț al unei mănăstiri benedictine,
cu misiune din partea Papei Grigorie cel
Mare, acesta a reușit să le arate dreapta
credință supușilor regelui Ethelberth, care
s-a convertit el însuși și le-a permis misionarilor să predice liber. Problema cronică a
britanicilor, din perspectiva catolicismului, a
fost că au avut un oarecare spirit de
independență: erau atrași mai degrabă de
ideea de mănăstire decât de cea de episcopie;
deși l-au considerat sfânt pe Augustin de
Canterbury, unii se simțeau mai atrași de
cultul Sfântului Alban, care era mai „local”...

20

Misiunea celor veniți de la Roma nu era
niciodată simplă. Unii sunt de părere că de
fapt Sfântul Augustin a devenit reprezentativ
pentru anglo-saxoni și pentru că a fost impus
de cuceritorii normanzi mai târziu, prin
secolul al XI-lea.
Cert este că, în Evul Mediu și de atunci
încoace, Canterbury a devenit loc de pelerinaj, având în imediata apropiere a zidurilor
de atunci ale orașului o abație cu hramul Sf.
Petru și Pavel, care ulterior a fost dedicată
Sfântului Augustin și unde au fost înmormântați timp de secole toți arhiepiscopii.
Catedrala ridicată în anii de misionariat ai
călugărilor de la Roma, și parte a comunității
monahale benedictine, avea inițial o formă
basilicală pe care abia săpăturile arheologice
de după 1993 au dezvăluit-o, cu o amprentă
la sol de 49 x 23 m.

green roof

Aceasta a rezistat până la cucerirea normandă,
după care a fost reconstruită în stil romanic târziu,
conform uzanțelor de pe continent, în perioada 1070
– 1077. Arhiepiscopul normand Lanfranc a ținut să
facă această reconstrucție cu piatră din Franța,
urmând un proiect asemănător Abației Saint-Étienne
din Caen. În 1160, a fost construită o clopotniță
înaltă, o campanilă, iar interiorul a fost atât de frumos
decorat, încât un cronicar din secolul al XII-lea,
William de Malmesbury, scria că „Nimic asemănător
nu putea fi văzut în Anglia, fie pentru lumina
vitraliilor, fie pentru placările sale de marmură, sau
picturile multicolore care purtau privirea către
tavanul cu panouri de lemn de deasupra”. Un incendiu
din 1174 a fost folosit ca o ocazie potrivită pentru a
extinde lăcașul de cult în zona de est, de această dată
în stil gotic normand.
Structurile actuale datează totuși, în bună măsură,
de la sfârșitul secolului al XIV-lea, când ceea ce făcuseră
normanzii a fost demolat sau remodelat. Însă, înainte
de aceasta, la 21 februarie 1173, a avut loc un eveniment
cu o semnificație aparte pentru creștinismul englez:
asasinarea în transeptul de nord-vest (cunoscut și ca
”Marthyrdom”) a arhiepiscopului Thomas Becket de
către patru cavaleri care au vrut să îi facă pe plac
Regelui Henric al II-lea. Între rege și arhiepiscop aveau
loc dese ciocniri pe tema limitelor dintre jurisdicția
statului și cea bisericească, într-o anumită măsură și
între autonomia britanică și primatul papal. Crima de
la Canterbury a avut un puternic ecou în epocă și până
azi, semnificând spiritul de sacrificiu al preotului,
rezistent la abuzurile autorităților laice; Becket a fost
venerat ca martir, canonizat și sărbătorit în Anglia, dar
și în toată Europa catolică, inclusiv după Reformă. Este
considerat sfânt și martir și în cadrul comunității
anglicane tocmai pentru această rezistență la tentativele
statului de a controla ierarhia bisericească și libertatea
spirituală, devenind în timp un motiv de mândrie
națională pentru englezi. Și cum aceștia acceptă faptul
că în timpul Reformei și ruperii de Roma au existat
abuzuri asupra mănăstirilor și lăcașurilor de cult
(altarul lui Becket a fost distrus iar relicvele împrăștiate
la ordinul lui Henric al VIII-lea), în ultima vreme se
încearcă o recuperare a pierderilor prin restaurarea
locațiilor rămase; în ultimele decenii s-au făcut eforturi
inclusiv pentru întoarcerea acasă a relicvelor sfinților
britanici, răspândite prin toată Europa.

Odú - Green Roof

l Realizăm acoperișuri verzi extensive, intensive, biodivers,

biosolar, inclusiv la înclinații de 50- 60 grade, pereți verzi.
l Acoperire instantanee cu rulouri de vegetație rezistente
la condiții extreme (secetă, soare, vânt, ger)
l Folosim materiale/stratificații specifice moderne și fiabile.
l Soluții tehnice inovative, adaptabile oricărei soluții
arhitecturale.
l Pentru o garanție 100% - executăm cu parteneri verificați
inclusiv hidroizolația
l Oferim consultanță în proiectarea teraselor verzi,
pereților verzi.
l Asigurăm documentația acoperișurilor verzi pentru
certificarea LEED.
l Finalizăm contractele la timp, realizând acoperișuri

verzi cu garanție, fiabile în timp
(referințe de 13 ani în România)
l Asigurăm întreținerea acoperișurilor verzi
pe termen lung.
l portofoliu de peste 30.000 mp de acoperiș verde
extensiv, intensiv sau tip peisaj, realizat în România

Odú Green Roof
Târgu Mureș B-dul 1848 nr 2, e-mail : oﬃce@odu.ro
TEL 0744 556 594 Fax/Tel 0365 882 236
Membru al AAPR (ASOCIAȚIA ANTREPRENORILOR
DE PEISAGISTICĂ DIN ROMÂNIA)
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Catedrala Canterbury este
considerată de mulți specialiști
prima construcție gotică din
Anglia (de fapt prin adaptarea
vechii construcții în stil
romanic, distruse de un
incendiu în sec XI).
Totuși, extinderile din secolul
al XIV-lea au deﬁnit acest
ediﬁciu, care rămâne de o
sobrietate evidentă. Este ﬁresc,
întrucât în acel secol Moartea
Neagră a făcut ravagii.

Ora et labora
Toate aceste detalii istorice sunt definitorii
pentru a înțelege nu doar originea edificiului,
ci și modul în care a evoluat arhitectura lui,
efervescența spirituală care s-a tradus în donații și eforturi de a înfrumuseța locul.
Ansamblul de la Canterbury reflectă evoluția
arhitecturii medievale engleze, ca punct
central al Bisericii din Anglia - adaptarea clădirilor romanice, dezvoltarea structurilor
anglo-saxone din zidărie de cărămidă și
piatră, înflorirea goticului sub influența călugărilor de la Roma și mai ales prin dezvoltarea
creativității locale. Ordinul Benedictin, apărut
la începutul secolului al VI-lea, se ghida după
deviza „Ora et labora” – adică „roagă-te și
muncește”. Implicați intens în activitatea
socială, copiind manuscrise, alcătuind biblioteci și înființând școli, chiar universități,
aceștia erau extrem de pricepuți și în agricultură, dar mai ales în construcții. Monahismul
benedictin timpuriu s-a răspândit din Canterbury în toată Marea Britanie, având un impact
22

profund asupra societății engleze. Scriptorium-ul mănăstirii a fost unul dintre marile
centre de producție de carte din insulă (la
început manual, apoi tipărit), contribuind la
alfabetizarea și educarea întregii regiuni, cu
burse și susținere materială pentru studenți și
elevi. Iată de ce Canterbury a devenit sediul
liderului spiritual al Bisericii Angliei, chiar
dacă inițial a fost un spațiu profund catolic și
destul de legat de papalitate. Extinderile și
transformările catedralei din secolul al XII-lea
și mai târziu, vitraliile considerate cele mai valoroase din arhitectura britanică, sunt
rezultatul ofrandelor unui număr mare de
pelerini, care au înțeles rolul social al lăcașului.
Aici s-au materializat proiecte excepționale,
precum sistemul de canalizare al ansamblului,
care a fost o adevărată revoluție tehnică
pentru Evul Mediu. Aici a fost unul dintre
locurile în care s-a născut, a fost testat și s-a
dezvoltat (în special în zona de naos) goticul
perpendicular, un stil cu care englezii se
mândresc, considerându-l „brand național”.

Goticul perpendicular
adoptat aici în multe dintre
extinderi a permis ziduri mai
înalte, turnuri solide,ferestre
mai largi (ogiva tinde să
devină, de fapt, un arc
rotund). De asemenea, sunt
evidente acele ornamente
provenite din bolțile tip
evantai (”fan vault”, cum le
numesc englezii, care au
devenit specialiștii acestui
mod original de a construi
planșeele).
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Apărut la sfârșitul
Evului Mediu, goticul
perpendicular a venit
cu câteva inovații
remarcabile: ogiva
redesenată (cu patru
centre ale arcelor ce o
compun), inserarea de elemente orizontale și verticale
în structura ferestrelor care au
permis suprafețe vitrate ample, spectaculoase; elementele de zidărie au fost și
ele regândite, umplând golurile din
structura solidă a construcției, compusă
din stâlpi și arce mai largi, iar acoperișurile au devenit mai ample și mai puțin
înclinate, pentru a se putea păși pe ele.
Structura acoperișului putea rămâne
vizibilă și din interiorul incintei, putând
deveni suport pentru ornamente, iar
greutatea imensă a bolților de piatră a
fost echilibrată de contraforți puternici în
exterior. Din goticul perpendicular se
consideră că au evoluat celelalte stiluri
englezești, Tudor și elisabetan, respectiv
gothic revival, mai târziu, începând cu
sfârșitul secolului XVIII.
În vremurile tumultoase, precum
desființarea mănăstirilor sau războiul
civil, prioria din vecinătatea catedralei a
rezistat, nu însă fără a fi afectată. Ruinele
rămase suferă cu trecerea timpului și
necesită întreținere periodică.

Conservarea ca activitate
zilnică
În 2017, acoperișul de deasupra naosului, cu structură de lemn și învelitoare
din tablă de plumb, a fost renovat complet. Naosul e construit în stil „gotic
perpendicular”, în perioada 1377 - 1405,
după proiectele lui Henry Yevele,
maestrul zidar al regelui, iar turnul de
sud-vest de către arhitectul Thomas
Mapilton între 1424 și 1434 (de fapt, a
fost înlocuit cu o replică în 1832, când a

24

fost demolat și refăcut pentru că devenise
nesigur). Numit în mod curent „Bell
Harry Tower”, acesta domină împrejurimile, fiind și acum cea mai înaltă
clădire din valea în care este amplasat
orașul. Clopotul de 400 kg din turnul
acesta bate aici din 1635.
Lucrări de recondiționare au existat
practic în fiecare secol de existență a
acoperșiului și zonei aferente, dar nu totdeauna au fost folosite materiale
corespunzătoare. Vechimea se poate
bănui după gradul de eroziune al pietrei
folosite. Cândva la începutul secolului XX,
au fost făcute și reparații cu ciment, din
lipsă de fonduri – acest gen de lucrări sunt
absolut de evitat după standardele actuale.
În zilele noastre, de câțiva ani erau
reclamate scurgeri necontrolate de apă și
componente instabile la acest nivel. Foile
de plumb existente, cu o greutate de 67
kg fiecare, au fost demontate și trimise la
o fabrică din Leicester, unde au fost
topite și, prin procedee speciale (turnare
pe pat de nisip), au fost realizate noi
elemente de învelitoare. Inițial, acestea au
un aspect argintiu lucios, dar în timp
oxidarea le va da cunoscuta nuanță gri
mat. Între timp, a fost reparată șarpanta,
de către o firmă specializată în restaurarea tâmplăriei de lemn: scândurile și
celelalte piese deteriorate au fost înlo-

cuite cu altele din stejar englezesc extras
din pădurile Kentish. De asemenea, au
fost revizuite și recondiționate traseele de
drenare a apei, au fost efectuate lucrări

de impermeabilizare care să împiedice
infiltrațiile către structura planșeului.
Pe tot parcursul renovării, zona de
lucru a fost acoperită cu un cort alb,
pentru protecție, iar pentru a nu deteriora planșeul sau ornamentele, traficul
s-a făcut pe schele și punți de lemn –
unele dintre acestea au fost lăsate cu
caracter permanent, pentru eventuale
intervenții ulterioare. Astfel, noul acoperiș este pregătit pentru a rezista alte
câteva sute de ani, următoarele lucrări
vizând turnurile de vest ale edificiului,
vitraliile din partea superioară a construției, inclusiv lucarnele, prevăzute pentru
aerisire, respectiv zonele superioare ale
contraforților, cu pinacle și parapete.
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Bugetul acestor lucrări, alături de alte
activități de restaurare (aproape 25 de
milioane de lire sterline în total), a fost
asigurat în cadrul proiectului Canterbury
Journey, care a obținut fonduri importante din donații, dar mai ales de la
National Lottery Heritage Fund – în
această țară, profiturile din loterie sunt
direcționate spre lucrări de păstrare a
patrimoniului național, după cum se
vede. Altfel, catedrala este nevoită să se
autofinanțeze, în condițiile în care
întreținerea și simplele operațiuni de
conservare înseamnă cheltuieli zilnice de
aproximativ 18.000 de lire sterline! Din
fericire, pot fi obținute venituri din taxe
pentru vizitatori, închirierea proprietăților adiacente, magazinul, hotelul și
centrul de conferințe al catedralei.
Uneori, se pot face și achiziții pentru
bibliotecă (aceasta are 30.000 de volume
de dinainte de secolul al XX-lea), precum
o Biblie de secol XIII care a fost
cumpărată cu 100.000 de lire sterline.
Alte lucrări de renovare prevăzute
pentru perioada următoare vizează
poarta Christ Church Gate, principala
cale de acces spre catedrală.
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În trecut, pentru repararea porții au
fost folosite materiale necorespunzătoare, care acum au ajuns la sfârșitul
duratei lor de viață și reprezintă un risc
de siguranță pentru persoanele care trec
prin ea.
Se vor repara fațadele, acoperișul,
heraldica decorativă și se vor restaura
bolțile cu o policromie specifică, ce
respectă anumite paternuri caracteristice
arhiepiscopiei de Canterbury.
O dificultate poate fi faptul că o bună
parte a zidăriei este realizată cu piatră de
Caen (Franța) – arheologii studiază
fiecare element, pentru a-i stabili
originea și a-l înlocui cu ceva similar;
conform unui decret municipal al orașului francez, cantitatea de piatră extrasă
de acolo este limitată, astfel încât procurarea poate fi prohibitivă.
Problema Catedralei Canterbury a
fost pusă foarte acut în anii 1960, dar mai
ales la începutul acestui secol, pentru că
starea ei se înrăutățea an de an, dar
lucrurile au început să se miște începând
cu 2006 și, în prezent, se alocă anual zeci
de milioane de lire pentru conservare și
restaurare.

Christ Church Gate a fost
construită între 1504 și 1521,
probabil în cinstea prințului
Arthur, fratele mai mare al lui
Henric al VIII-lea, care a murit
însă între timp, la doar 16 ani,
permițându-i lui Henric să
devină rege. Acesta a putut
astfel să își imprime heraldica
asupra ediﬁciului. Statuia
originală a lui Hristos și porțile
de lemn au fost distruse în 1643
de iconoclastul puritan Richard
Culmer, un personaj destul de
controversat, baron, predicator
în catedrală și adept al
îndepărtării ”idolilor” din
bisericile Angliei. Porțile au fost
restaurate în 1660, iar statuia lui
Hristos abia în... 1990, după 347
de ani.

SFATUL SpECIALISTULUI

RenovActive: renovarea casei,
eﬁcientă energetic și accesibilă
Articol realizat cu fotograﬁi și informații de actualitate oferite de compania Velux.
RenovActive, conceptul VELUX care reunește sub același acoperiș ideea de renovare sănătoasă, eﬁcientă
energetic și accesibilă pentru beneﬁciari, este pe deplin ilustrat într-un studiu de caz recent din Slovacia.

Context: clădirile din Europa, tot mai bătrâne
Jumătate din clădirile rezidențiale actuale din Europa au fost
construite între 1945 și 1980, iar vârsta lor medie este în continuă
creștere. Funcționarea clădirilor reprezintă 40% din consumul de
energie din Europa și ocupă locul al treilea pe lista poluatorilor și a
producătorilor de CO2. Studiile arată că aproximativ 80 de milioane
de europeni trăiesc în clădiri umede și nesănătoase. Umiditatea
ridicată, izolația insuficientă și camerele cu lumină naturală limitată
sunt factori care cresc riscul de alergii, provoacă boli și pot duce la
disconfort psihic. În acest context, VELUX a dezvoltat conceptul
RenovActive.

Locuințele vechi se pot transforma într-un spațiu
sănătos și sustenabil
Conceptul RenovActive are la bază ideea că o casă care asigură
o viață confortabilă și sănătoasă ar trebui să fie accesibilă și ușor de
reprodus. Scopul principal al acestui concept este să testeze principiile
de construcție a caselor sănătoase și eficiente din punct de vedere
energetic, care oferă confort maxim beneficiarilor care dispun de un
buget limitat. Un astfel de proiect este renovarea acestui imobil din
Slovacia, finalizată acum doi ani. O renovare accesibilă pentru
proprietari, care le oferă tot confortul unei vieți moderne, inclusiv eficiența energetică și un mediu interior sănătos.
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În urma unei preselecții naționale, familia Hučko din Šaľa a fost
aleasă de echipa VELUX pentru a beneficia de conceptul RenovActive.
Membrii familiei își doreau să transforme o veche casă într-una
modernă, prietenoasă cu mediul, care să le permită să se bucure de
cât mai mult aer proaspăt.
Iată pașii către o renovare accesibilă

1. Renovarea podului
Podul întunecat și prăfuit, un spațiu cu potențial extraordinar, dar
neutilizat anterior, a fost renovat și transformat într-o mansardă plină
de lumină naturală, ventilată natural, cu o bună reglare termică.
Spațiul util total a crescut cu 115 mp doar prin renovarea podului, iar
aceasta este o soluție mult mai rentabilă decât realizarea unei extensii
a casei care ar fi presupus construcția unei fundații noi și a unui nou
acoperiș.

2. Soluții de iluminat natural
Suprafața vitrată a fost mărită: de pe o parte prin ferestrele de
fațadă, pe de altă parte prin distribuția echilibrată a ferestrelor de
mansardă VELUX care asigură iluminat natural și aer proaspăt în
mansardă.

3. Casa scării deschisă
Fereastra de mansardă VELUX montată aici oferă o distribuție
îmbunătățită a luminii naturale, pe toate nivelurile, și o aerisire
eficientă - aerul umed este evacuat pe aici, în timp ce aerul proaspăt
intră în locuință prin ferestrele și ușile deschise.

4. Protecție solară
Accesoriile pentru ferestrele de mansardă VELUX precum rulourile
sau roletele exterioare asigură confort la interior în orice anotimp, pe
tot parcusul anului. Rulourile diminuează razele puternice ale soarelui
și pot avea efect de întunecare, în timp ce roletele previn supraîncălzirea
mansardei pe timpul verii și reduc pierderile de căldură iarna.

5. Ventilație inteligentă
Ferestrele de mansardă, rulourile și roletele sunt conectate cu
senzorul kitului de control climatic, VELUX Active. Senzorii de climat
interior, conectați la cea mai apropiată stație meteo, scanează
constant temperatura, umiditatea și concentrația de CO2 din
mansardă, și activează sistemul pentru a deschide sau închide
automat ferestrele de mansardă, atunci când este nevoie.

Transformare spectaculoasă: înainte și după renovarea podului.

6. Eficiență energetică îmbunătățită
Conceptul se referă la izolația fațadelor și a acoperișului, alături
de instalarea unui sistem modern de încălzire pentru optimizarea
parametrilor energetici și confort termic crescut. Comparativ cu starea
inițială, consumul total de energie a fost redus cu 80%.

Înainte și după

29

mATERIALE DE TOp

Masterseal roof - performanța
acoperișului începe cu etanșeitatea
O infiltrație la nivelul învelitorii declanșează reacții în lanț: degradarea sistemului de acoperiș, inclusiv
termoizolația, degradarea finisajelor interioare, apoi a elementelor structurale, igrasie, mucegai,
stres, probleme de confort, chiar de sănătate; orice deficiență nerezolvată la timp se agravează și
devine apăsătoare. Oricum, pe lângă repararea acoperișului mai trebuie remediate și pagubele
colaterale. Consecințele infiltrațiilor nu dispar imediat după ce acoperișul a fost reparat: uneori
durează săptămâni sau luni de zile pănă când planșeele și zidurile sunt perfect uscate și pot fi
renovate fără niciun risc; sau se apelează la echipamente speciale de dezumidificare și ventilare,
fapt care presupune alte eforturi financiare și stres. În caz contrar, igrasia va ieși continuu la suprafață
și vom asista neputincioși cum orice tentativă de renovare eșuează. Este de preferat ca aceste
probleme, provenite de la o simplă gaură în sistemul de acoperiș, să nu apară, iar dacă apar să fie
rezolvate rapid și cu materiale de calitate. Dacă nu am adoptat cu convingere acest mod de a
gândi și nu vom alege un sistem de acoperiș performant, orice discuție despre eficiența energetică
își pierde sensul.
Membrane poliuretanice și poliureice
Un material se dovedește bun după ce l-ai pus în operă și
te mai gândești la el doar pentru operațiuni curente de
întreținere. Este și cazul sistemelor de rășini lichide MasterSeal
Roof de la Master Builders Solutions, membrane poliuretanice
și poliureice care pot fi folosite nu doar pentru clădiri noi, ci în
mod special în renovări sau modernizări, unde alte sisteme au
dat greș sau nu s-au ridicat la standardele așteptate. Trebuie
accentuat faptul că standardele nZEB se referă nu doar la
clădirile nou construite, ci și la renovări majore, ca să nu mai
vorbim de reabilitările termice; este o veste bună că aceste

30

reabilitări sunt încurajate și trebuie făcute doar cu materiale de
calitate verificată, capabile să protejeze nu doar clădirile, ci și
bugetele beneficiarilor pe termen mediu și lung. Orice material
care are o perioadă lungă de înlocuire poate fi considerat
prietenos cu mediul.
De asemenea, sunt promovate soluțiile tehnice de obținere
a energiei în mod sustenabil și utilizarea energiei cu maxim
randament, ceea ce are implicații în structura acoperișului
(panouri solare, luminatoare, coșuri de fum și tubulaturi de
climatizare cu recuperare de căldură etc.). În consecință, trebuie
acordată atenție suplimentară sigilării învelitorii în zone critice
cu străpungeri și elemente de susținere.
Toate acestea pot fi rezolvate cu ajutorul soluțiilor rapide
de impermeabilizare MasterSeal Roof. Acestea pot fi puse în
operă continuu, fără pauze, independent de celelalte lucrări de
pe șantier, deoarece membranele lichide se întăresc rapid, cu
rezultate imediate. Membranele poliuretanice și poliureice
capătă o rezistență durabilă în mai puțin de un minut de la
aplicare, fiind proiectate să oprească apa din exterior sau să o
rețină în interiorul structurii de beton atunci când este nevoie,
eliminând-o lent datorită permeabilității la vapori.

Pentru un acoperiș dinamic
Sistemele pe bază de membrane lichide din gama largă
MasterSeal au caracteristicile fizice optime pentru a face față
mișcărilor dinamice la o gamă largă de proiecte de structuri,
date fiind variațiile de temperatură și umiditate posibile într-un
climat temperat excesiv ca al nostru. Când sunt combinate cu
anumite game de grunduri speciale și straturi de acoperire,
rezultă sisteme pentru diverse aplicații cum ar fi acoperișuri,
balcoane, parcări, subsoluri, chiar tuneluri sau rezervoare,

lucrări greu de abordat, de multe ori ascunse. Sistemele
MasterSeal Roof, concepute special pentru acoperișuri, includ
materiale poliuretanice și poliureice hibride, utilizate la nivel
global de peste 20 de ani și îmbunătățite constant în urma
cercetărilor, aflându-se în prim-planul soluțiilor pentru
acoperișuri. Peste 15 milioane de metri pătrați de acoperiș
MasterSeal Roof au fost aplicați la nivel mondial în ultimii 10
ani. Aceste sisteme sunt potrivite pentru toate condițiile
climatice cu care se confruntă pe orice continent, de la iernile
severe din Mongolia până la atmosfera tropicală din Singapore
și la căldura uscată din Australia. Soluțiile pentru acoperiș din
gama MasterSeal Roof sunt proiectate așadar pentru a proteja
acoperișurile terasă sau înclinate din medii agresive, chiar și în
locații în care se întâlnesc variații termice extreme. Membranele
perfect continue, fixate monolitic pe substrat sunt capabile să
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Despre Master Builders Solutions

reziste efectelor vântului, temperaturilor ridicate, șocului termic
și se pot acomoda la mișcări structurale rezonabile. Unul dintre
atributele cheie ale sistemelor MasterSeal este așadar capacitatea
de a face față fisurilor dinamice care apar în timpul sau după
construcție. Un alt aspect important este faptul că, atunci când
sunt perforate accidental, nu permit ca apa să intre pe dedesubt.

Un sistem adaptabil
Alegerea sistemelor de membrane bicomponente aplicate
prin pulverizare reprezintă o garanție pentru toți actorii
implicați într-un proiect de etanșeizare a acoperișului terasă.
Arhitecții au la dispoziție o soluție rapidă, estetică, verificată în
timp, pusă în operă de echipe specializate, care nu au nevoie
de foarte multe indicații tehnice. Membranele MasterSeal,
aplicate în strat subțire, respectă îndeaproape arhitectura
clădirii, intervenind doar cu noutatea cromaticii, pentru care
se poate opta dintr-o gamă largă de nuanțe personalizate. Sunt
posibile abordarea suprafețelor verticale, hidroizolarea rapidă
a detaliilor, deschiderilor și străpungerilor, cum ar fi cele pentru
ventilatoare, luminatoare și coșuri de fum.
Un alt avantaj major este că acoperirea nu prezintă suduri
sau suprapuneri și este capabilă să reziste inclusiv la rădăcini de
plante, cum se întâmplă în cazul acoperișurilor verzi sau al altor
amenajări similare peste spațiile locuite. Produsele MasterSeal
pot fi utilizate astfel pentru renovarea acoperișurilor vechi, fără
necesitatea de a îndepărta membranele existente, ci doar prin
pulverizarea in-situ peste vechea hidroizolație, oferind o soluție
simplă și rapidă de mentenanță – avantaj pentru aplicatori, dar
și pentru beneficiari, în egală măsură.

32

Sub marca umbrelă globală Master Builders Solutions®,
oferim soluții chimice avansate pentru construcția, întreținerea,
repararea și renovarea structurilor. Marca se bazează pe o
experiență de peste 100 de ani în industria construcțiilor.
Portofoliul nostru cuprinde amestecuri de beton, aditivi de
ciment, soluții chimice pentru construcții subterane, sisteme
de impermeabilizare, etanșanți, sisteme de reparații și protecție
a betonului, chituri de performanță și sisteme de pardoseală
performante, precum și soluții pentru energia eoliană off-off și
offshore. Pentru a rezolva provocările specifice de construcție
ale clienților noștri de la concepție până la finalizarea unui
proiect, ne bazăm pe cunoștințele noastre de specialitate,
expertiza regională și experiența acumulată în nenumărate
proiecte de construcții din întreaga lume. Folosim tehnologiile
globale și cunoștințele noastre aprofundate despre clădirile
locale, pentru a dezvolta inovații care să ajute clienții noștri să
aibă mai mult succes și să dețină construcții durabile. Operăm
site-uri de producție și birouri de vânzări în peste 60 de țări.

Despre MBCC Group
Grupul MBCC este unul dintre cei mai importanți furnizori
de produse chimice și soluții pentru construcții la nivel mondial
și a rezultat din Divizia pentru Produse Chimice pentru
Construcții a Grupului BASF. Oferim produse și soluții inovatoare
și durabile pentru industria construcțiilor din diferite sectoare,
cum ar fi clădiri, structuri, construcții subterane și construcții noi,
precum și pentru renovare. Mărcile noastre puternice Master
Builders Solutions®, PCI®, Thermotek®, Wolman®, Colorbiotics® și
Watson Bowman Acme® sunt bine stabilite pe piață. Cu
inovațiile noastre, abordăm provocările de durabilitate din
industrie. Grupul MBCC este format din aproximativ 70 de
persoane juridice la nivel mondial și găzduiește aproximativ 7.500
de experți în construcții în peste 60 de țări.

oﬃce.mbs-romania@mbcc-group.com
Tel: 0344 520 114
Pentru mai multe informații, accesați:
www.mbcc-group.com
Construim performanțe durabile!
Divizia de produse chimice pentru construcții
a BASF devine entitate independentă sub
denumirea Master Builders Solutions.
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Renovarea
clădirilor
situate în zone
protejate

Ă
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G
SIN
CU VECINII?
Am abordat într-un articol anterior provocările administrative și juridice pe care unul sau mai mulți
coproproprietari le pot întâmpina în încercările de a conserva și întreține părțile comune ale clădirii
în care se aﬂă apartamentele, părți comune a căror stare precară nu îi deranjează pe toți proprietarii
de apartamente din clădire, astfel încât să putem vorbi despre o contribuție unanimă la realizarea și
ﬁnanțarea unor astfel de lucrări.

Î

ntrucât legea nu prevede mecanisme
eficiente prin care coproprietarii să fie
obligați din start să contribuie la realizarea lucrărilor de întreținere a spațiilor
comune, proprietarii diligenți sunt puși în
situația de a se afla «pe cont propriu» în
demersurile și investițiile pe care le fac (și)
pentru ceilalți proprietari dezinteresați.
Însă acest dezinteres al proprietarilor
pasivi subzistă doar până la momentul în
care banii investiți se cer a fi recuperați,
evident în cuantumul stabilit de lege de

34

data aceasta, respectiv proporțional cu
cota-parte din dreptul de proprietate
asupra părților comune deținută de fiecare proprietar.
Iar atunci, dintr-o dată, vecinii găsesc
și timpul și resursele financiare suficiente,
însă, de data aceasta cu finalitatea de a nu
plăti ceea ce le revine din costul lucrărilor
deja executate de ceilalți. Și nu există
reținere de a recurge chiar la elemente de
relativ șantaj, amenințând cu plângeri
penale, mai ales atunci când au informația

că imobilul este monument istoric sau se
află în zone protejate.
Astfel, recuperarea banilor investiți
este doar una dintre categoriile de
provocări pe care cei diligenți le confruntă
în ceea ce devine «lupta» pentru decenta
imagine și funcționare a spațiilor comune.
De multe ori, imobilele ce necesită
intervenții se află fie în zone protejate, fie sunt
chiar clasate ca monumente istorice. În
această situație planează teama de
repercusiuni legale pe care le-ar putea
suporta un proprietar care, cu buna credință
dată de necesitate, execută reparații la părți
ale imobilului cu un astfel de regim.
Această teamă devine chiar un impediment absolut, întrucât interpretarea
(posibilă și din cauza unor texte de lege
neclare) pe care doar foarte puține
persoane o chestionau era că orice tip de
intervenție la o clădire monument istoric/
aflat în zonă protejată necesită autorizație
de construire și avizul organelor cu competențe în administrarea monumentelor.
Și este de la sine înțeles că obținerea unei
astfel de autorizații are nevoie de acordul
și participarea tuturor proprietarilor din
clădire, demers paralizat din start de
refuzul acestora.

Și astfel se ajunge ca proprietarii să se
resemneze în față situației și a nenumăratelor
impedimente generate de un cadru legislativ
insuficient de clar. Iar clădirile, per ansamblu,
să aibă de suferit în continuare.
Vestea bună este că, relativ de
curând, au fost implementate unele
modificări de natură a ușura situația
lucrărilor de reparații (întreținere) ale
spațiilor comune atât ale imobilelor
monument istoric, cât și ale celor
aflate în zone construite protejate.
În ceea ce privește ultima categorie,
aceea a clădirilor aflate în zone protejate,
Legea 50/1991 în ultima sa formă,
clarifică un aspect deosebit de important pentru proprietari: sunt enumerate
categoriile de lucrări pentru care nu
este necesară autorizație de
construire.
Practic, sunt instituite excepții de la
regula conform căreia repararea, protejarea,
conservarea, precum și orice alte lucrări,
indiferent de valoarea lor, care urmează să
fie efectuate la toate categoriile de monumente istorice, la construcții amplasate
în zone de protecție a monumentelor și în
zone construite protejate, necesită
autorizație de construire.
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Amintim categorile de lucrări pentru
care se pot demara intervenții, în imobilele
din zone protejate (nu și cele clasate ca
monument istoric, unde sunt alte condiții),
fără necesitatea obținerii prealabile a
autorizației de construire și care au legătură
cu situația analizată aici, a proprietarilor
captivi în pasivitatea vecinilor:
n lucrări de reparații și/sau
întreținere la construcții
existente, care nu afectează
volumul, forma clădirii și
decorația fațadelor și care nu
reprezintă extinderi, demolări
sau modificări structurale:
n lucrări de reparații minore la
finisaje exterioare cu condiția să
se păstreze materialul, culoarea și
textura finisajului;
n reparații/înlocuiri de tâmplărie
exterioară, cu condiția să se
păstreze materialul, forma,
dimensiunile golurilor și
tamplăriei;
n lucrări de reparații interioare la
tencuieli, zugrăveli, vopsitorii,
placaje, precum și înlocuiri de
tamplărie interioară, cu
păstrarea dimensiunii golurilor;
n lucrări de reparații și înlocuiri
la pardoseli;
n reparații sau înlocuiri la
instalațiile interioare;
n reparații și înlocuiri de sobe de
încălzit și ale coșurilor de fum
aferente, păstrându-se forma,
dimensiunile și materialele
acestora;
n reparații la împrejmuiri,
acoperișuri, învelitori sau terase,
trotuare, ziduri de sprijin ori scări
de acces, atunci când nu se
schimbă forma acestora și materialele din care sunt executate.
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Așadar, ori de câte ori intervenția
poate fi încadrată într-una dintre categoriile de mai sus, proprietarii pot demara
lucrările fără teama de a fi ulterior sancționați de vecinii care se plâng că le-au
fost rezolvate problemele de care au
refuzat să se ocupe personal.
Rămâne un semn de întrebare cu
privire la opțiunea legiuitorului de a
permite înlocuirea acoperișului la imobile
din zone protejate, în ipoteza păstrării
formei și a materialelor.
Se ridică însă aici problema destul de
frecventă când acoperișurile existente
astăzi pe casele vechi nu mai prezintă un
material unitar, având de-a face cu zone
de țiglă originală, implanturi de metal
realizate cine mai știe când și sisteme
pluviale schimbate cu variante moderne

de nuanțe uneori destul de nepotrivite.
Din enumerarea conținută de lege se
poate observa că în privința acoperișului
sunt permise doar lucrări de reparații, fără
a se schimba forma acestuia și materialele
din care este executat.
Ce se întâmplă atunci când pentru a
fi reparat este de fapt necesară înlocuirea
acoperișului?
Mai ales că imobilele din zonele
protejate sunt imobile vechi, cu evidente
nevoi de înlocuire a unor elemente care
și-au pierdut complet funcționalitatea și
nu mai suportă, din punct de vedere
tehnic doar reparații?
Rămânem aici prizonieri ai situației,
din cauza refuzului vecinilor de a-și da
acordul pentru obținerea autorizației de
construire?

Simona Mitrănescu
avocat specializat construcţii şi imobiliare
Str. Ştefan Mihăileanu, Nr. 28, Sector 2, Bucureşti | Tel: 0722 140 720
Email: simona.mitranescu@imolegal.ro; web: www.imolegal.ro
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În 2018, Georoof Solutions a importat, în premieră pentru România, șindrile din
lemn de cedru, produse în Canada, după tehnologia pusă la punct și dezvoltată
în America de Nord de peste o sută de ani. Șindrila din lemn de cedru produsă în
America de Nord are la bază tehnologia clasică de despicare pe ﬁbră a lemnului,
pentru rezistență îndelungată la încovoieri și efort mecanic, iar ulterior s-a
dezvoltat și tehnologia modernă de obținere a șindrilei prin debitare mecanică.

„ShINGLES" DIN STEjAR șI SALCâM
produse în România pentru
acoperișuri și fațade pasive

I

mportul din Canada a produselor SW
Forest, una dintre cele mai mari “mori”
de șindrile din lemn din America de
Nord, ne-a adus mari satisfacții, câteva
dintre lucrările executate cu aceste materiale devenind lucrări de referință pentru
învelitorile și fațadele din șindrilă din lemn
în România. Calitatea lemnului de cedru este
deja bine cunoscută, iar tehnologia americană de tăiere și de montaj a șindrilelor este
deja consacrată la nivel mondial, ajutândune să realizăm lucrări spectaculoase, atât din
punct de vedere estetic, cât și funcțional.
Georoof a reușit, încă de la început, să
pună la punct proceduri de lucru și are deja
montatori specializați, cu experiență în
șindrila din lemn de cedru, buni cunoscători ai tehnologiei de montaj, diferită de
tehnologia tradițională din țara noastră.
Un neajuns al acestor produse este
aprovizionarea foarte dificilă, iar 2020 ne-a
pus în situația să nu putem realiza toate
proiectele pe care ne-am fi dorit să le
facem. Am apelat atunci la partenerii noștri
din Canada pentru a ne furniza know-howul necesar unei producții autohtone de
șindrile din lemn și pentru a ne ajuta la
selecția esențelor lemnoase disponibile în
România care se pretează la acest tip de
aplicații.
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Șindrilă autohtonă din
lemn de stejar și salcâm cu
know-how american
Esențele de lemn disponibile în Europa
care să corespundă calitativ cerințelor
pentru expunerea îndelungată la condițiile
climatice din zonă sunt destul de multe,
selecția făcându-se pe baza normelor
europene BS-EN 350-2/1994 – Durability of
wood and wood-based product, norme
care reglementează inclusiv esențele de
cedru roșu și cedru galben, pe care partenerii noștri din Canada le folosesc. Concluzia
noastră a fost că avem potențialul pentru o
producție autohtonă de Shingles, cu tehnologia americană, de înaltă calitate, din cel
puțin două esențe de lemn pe care să le
putem aproviziona: stejar și salcâm.
Caracteristicile lemnului de stejar sunt
bine cunoscute în Europa, lemnul de stejar
fiind folosit de-a lungul timpului de la
construcții de structuri de lemn, la ambarcațiuni și butoaie, dovedindu-și durabilitatea
în timp, în mediu umed și supus intemperiilor, pentru aplicații de exterior sau în
contact cu solul. Șindrila din lemn de stejar
s-a produs mult timp în Europa, prin
metoda clasică, manuală, de despicare a
buștenilor pe fibră, însă odată cu creșterea
prețului lemnului de stejar și a forței de

muncă specializată acest produs a devenit
destul de exclusivist. În producerea șindrilei,
lemnul de stejar a fost înlocuit de esențe
mai moi, mai ușor de prelucrat, a căror
utilizare în alte domenii este mai restrânsă.
De exemplu: laricele - un rășinos care își
pierde frunza iarna, una dintre cele mai tari
esențe de rășinoase.
Salcâmul, ca esență de lemn, este cel
puțin la același nivel de durabilitate ca
stejarul, cu un plus la rezistență la fungi, însă
din punct de vedere al lucrabilității este mai
dificil de prelucrat. Utilizarea acestui lemn
pentru șindrila produsă în mod tradițional
a fost destul de puțin extinsă, din cauza
dificultăților la prelucrare și a faptului că
bușteanul de salcâm fără noduri, de
dimensiuni mari, este greu de găsit.
Avantajul utilizarii tehnologiei americane de debitare mecanizată a șindrilei din
buștean, în cazul folosirii esențelor tari
(stejar și salcâm) este faptul că se poate
prelucra lemnul de lucru, se poate sorta
dintr-un buștean numai porțiunea de lemn

sănătos, fără defecte; acest lucru este posibil
datorită dimensiunilor șindrilelor, care nu
depășesc 50 cm lungime. Practic, pentru o
producție de șindrilă de calitate ai nevoie
de bușteni de 50 cm lungime, sănătoși, fără
defecte, noduri etc., iar acest lucru se poate
obține inclusiv din capete de bușteni
deformați, care, în mod normal, ar fi ajuns
lemn de foc.
Selecția materiei prime este foarte
importantă, iar sursele noastre de lemn
pentru debitat șindrilă sunt diverse: de la
depozite de buștean tăiat, la exploatații
forestiere sau la depozite de lemn de foc.
Practic, selecția de materie primă asigură,
pe lângă calitatea produsului finit și o
exploatare la maxim a resurselor naturale și
utilizarea lemnului într-un mod cât mai
constructiv. Totodată, lemnul folosit pentru
producția de shingles provine exclusiv din
surse controlate.

OAK & ROBINIA Shingles
Produsele disponibile momentan în
România sunt: OAK Shingles și ROBINIA
Shingles, două produse ce pot fi folosite și
la acoperiș și la fațade. OAK Shingles –
șindrilă din lemn de stejar, ROBINIA
Shingles – șindrilă din lemn de salcâm.
Denumirea produselor este dată de
esența de lemn folosită și de faptul că noi
folosim tehnologia americană de producție
a șindrilelor („shingles” în engleză), pentru
a le diferenția de șindrilele din rășinoase
produse prin sistemul tradițional disponibil
artizanal în România.

Lungimea șindrilelor este de 45 cm, lățimea este variabilă, iar grosimea este de 12 mm
la vârful șindrilei (partea expusă la montaj) și 2
mm la partea superioară, cea ascunsă la
montaj. Tăierea în „pană” ajută la așezarea cât
mai uniformă a șindrilelor la montaj și la
obținerea planeității acoperișului sau a fațadei.
Montajul pe acoperiș se face în trei
straturi, cu expunere de 14 cm, pe caroiaj
de șipcă, pentru a asigura ventilația optimă
a șindrilei. Pe fațadă, expunerea este de
maxim 18cm, montaj în dublu strat.
Georoof asigură furnizarea pachetului
complet de învelitoare pentru acoperiș sau
fațadă, plecând de la foliile de difuzie,
elemente de închidere, sistem de jgheaburi
și burlane, ferestre de mansardă etc. și, poate
cel mai important lucru, Georoof asigură și
montajul specializat al sistemelor de șindrilă
din lemn de stejar sau salcâm, oferind o
garanție integrală și integrată a acoperișului
sau al fațadei de până la 20 de ani.

Șindrilă autohtonă cu
întârziere la ardere
Un neajuns al produselor din lemn, în
general, este reacția la foc. În procesul de
producție, în America de Nord, se folosesc
substanțe chimice care întârzie arderea și
îmbunătățesc reacția la foc a șindrilelor,
făcându-le utilizabile și în proiecte unde
aceste norme sunt importante, însă livrarea
către Europa a acestor produse era dificilă și
oricum produsele nu se încadrează în valorile
dictate de normele europene, ci în limitele
celor americane.
Producția în România ne dă, astfel,
posibilitatea executării acestor tratamente
antifoc, antifungi, antimucegaiuri etc, imediat
după debitarea șindrilei, prin imersie totală în
soluția-tratament, asigurând o durată de viață
mai mare și o reacție la foc mai bună.
În proiectele unde se dorește folosirea
naturală a lemnului, pentru patina naturală pe
care lemnul o capătă în timp fără tratamente
chimice anti-foc sau anti-mucegaiuri, calitățile
naturale ale lemnului de salcâm și stejar ne
asigură o durată de viață de minim 50 de ani
a învelitorii acoperișului sau fațadei.

Contribuția la
un viitor mai bun
Întrucât suntem conștienți de impactul
construcțiilor asupra mediului înconjurător
și ne dorim conservarea acestuia pentru
generațiile următoare, noi, la Georoof, neam stabilit un scop - acela de a ajuta la
refacerea pădurilor din România. În acest
sens, 5% din valoarea produselor noastre se
direcționează către ONG-urile partenere
care se ocupa de împăduriri. Practic, pe
lângă faptul că producția șindrilei ajută la
utilizarea optimă a resursei lemnoase, prin
folosirea de segmente de mici dimensiuni
și recuperarea acestor segmente din partea
de deșeuri, ne dorim ca, prin contribuția
noastră, sa ajutăm la refacerea pădurilor
atât de valoroase pentru mediu.
Producția de șindrilă în România ne dă
posibilitatea de a pune în valoare un sistem
tradițional în țara noastră și în toată Europa,
dar actualizat la nivelul de exigențe al epocii
actuale din punct de vedere al disponibilității,
funcționalității, esteticului și prețului. Suntem
furnizorii profesioniști ai acestui sistem
tradițional și modern în același timp, sistem
care creează încă o oportunitate de a pune
în valoare ideile proiectanților, arhitecților,
beneficiarilor de proiecte civile sau
comerciale cu un produs natural cu beneficii
pentru mediu și umanitate.

Georoof este furnizor de sistem complet de acoperiș din șindrilă din lemn
de cedru, cu montaj gratuit și garanție
integrată - manoperă și produs.

GEOROOF
Tel: +40 723 377 000
office@georoof.ro
www.georoof.ro
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MASTERFOL Sd30
FOLIE BARIERĂ DE VAPORI

1,5 m × 50 m
sul

Sd>30

2 straturi

Pe interiorul izolării termice trebuie să ﬁe amplasată o folie rezistentă la umiditate care nu
permite inﬁltrarea vaporilor în izolație. Cu cât este mai mare nivelul de umiditate– cu atât
capacitatea foliei de impermeabilitate trebuie să ﬁe mai mare.
Nivelul de impermeabilitate a foliei se notează cu valoarea Sd.
Cu căt valoare Sd este mai mare, cu atât proprietățile foliei barieră de vapori sunt mai bune.
NU ESTE
PP ȚESUT

Proprietăţi
Material
Lungime sul
Lățime sul
Liniaritate
Grosime sul
Clasa de rezistență foc
Valoarea de barieră de vapori
Impermeabilitate

Caracteristicile
produsului
PP + PE
50 m (± 0%)
150 cm (- 0,5% / + 1,5 %)
<75 mm/10 m
80 g/m2 (±10%)
E

Alungire

30 m
W1
110 N/5 cm (±20%) /
60 N/5 cm (±20%)
80% (±10%) / 50% (±10%)

Rezistență la rupere

40 N (±20%) /35 N (±20%)

Rezistență la rupere

Impermeabilitate (Sd)
Încărcarea umidității normale
Rezistență la rupere
după îmbătrânire

Sd>30 m

La sarcină normală de umiditate, cum ar ﬁ în
apartamente, birouri, camere de hotel, zone
publice, folia barieră de vapori trebuie să aibă
valoarea de Sd 30 pentru a preveni condensul
în izolații.

ÎNVELIȘ
PE SPECIAL

•
•
•

Rezistent permanent la vapori
Pentru umiditate normală
Ușor de aplicat.




max 50%

MASTERFOL Sd100 ALU
FOLIE BARIERĂ DE VAPORI
Proprietăţi
Material
Lungime sul
Lățime sul
Liniaritate
Grosime sul
Clasa de rezistență foc
Valoarea de barieră de vapori
Impermeabilitate

PP + PE + METPET
50 m (- 0%)

Alungire
Rezistență la sfâșiere

25 N (±20%) /30 N (±20%)

Impermeabilitate (Sd)
Încărcarea umidității normale
încărcarea umidității înaltă
Metalic, aluminizată
Rezistență la rupere
după îmbătrânire

Fără barieră de vapori

150 cm (- 0,5% / + 1,5 %)
<75 mm/10 m
70 g/m2 (±10%)
E
100 m
W1
150 N/5 cm (±10%) /
135 N/5 cm (±10%)
35% (±10%) / 30% (±10%)

Rezistență la rupere
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Caracteristicile
produsului






Cu barieră de vapori

1,5 m × 50 m
sul

Sd>100

3 straturi

ÎNVELIȘ
METPET
SPECIAL

Sd>100 m

max 50%

În condiții de umiditate ridicată, cum ar
ﬁ bucătăria, piscina, camere cu tehnologie
permanent umedă, se va folosi folie barieră
de vapori cu valoare mai mare de Sd 100 și
trebuie amplasată pe interiorul izolației.

•
•
•

Rezistent permanent la vapori
Pentru umiditate ridicată
Ușor de instalat.

PP
NEȚESUT

Datorită rezistenței ridicate la rupere, ține pasul cu
profesioniștii. Chiar dacă se trage de ea, ori se străpunge cu
cuie, folia aceasta rezistă! Rezistă și mai bine la vânt.
Are rezistență la UV de 3 luni, datorită tehnologiei
LINOPORE® UV+.
Asigură mai mult timp de execuție a învelitorii.

Faceți o echipă imbatabilă cu MASTERMAX PREMIUM
și folosiți-o la orice lucrare care necesită rezistență optimă
și la temperaturi de 120ºC, cum ar fi montajul învelitorii
din tablă metalică.
Lucrați liniștiți, cu această folie nu o să aveți probleme.
Oferim ca producători o garanție de 20 de ani.

MASTERMAX
PREMIUM 150
Folie de difuzie tristrat
Lungime sul
Lățime sul
Greutate specifică
Clasă de reacție la foc
Permeabilitate la vapori (Sd)
Impermeabilitate
Rezistență la rupere (long-transv)
Alungire (long-transv)
Rezistență la temperatură
Rezistență la UV

DATE TEHNICE
PP + membrană specială + PP
50 m (-0%)
150 m (- 0,5%/+1,5%)
150 g/mp (± 5%)
E
0,06 m
W1
310 N/ 5 cm - 300 N/ 5 cm
190 N / 200 N
120 ºC
3 luni

mASteRpLASt România
Oradea, Şos. Borșului nr. 45
Tel.: +40-259-465-456
Fax: +40-259-435-134
E-mail: masterplast@masterplastsrl.ro
www.masterplastgroup.com
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Anuala de Arhitectură
București 2021 - avanpremieră
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Anuala de Arhitectură organizată de OAR București a fost una dintre puținele manifestări de anvergură
din domeniul construcțiilor desfășurate în această perioadă a pandemiei, străduindu-se să semnaleze și
să dezbată temele importante ale momentului – când era nevoie mai mult de comunicare decât acum,
când ne-am confruntat cu o provocare absolut specială, cu consecințe importante pentru societate,
economie, pentru modul de a utliza spațiul construit? Ediția 2020 a avut loc în plină pandemie, cu
adaptarea necesară (parțial online), iar ediția de anul acesta a început deja printr-o serie de manifestări,
pentru ca în toamnă, în octombrie, să fie momentul culminant, Gala de premiere. Revista noastră este și
anul acesta prezentă la evenimentele Anualei de Arhitectură București, în calitate de partener media,
așa cum o face de aproape un deceniu.
Anuala nu înseamnă doar concursul de
proiecte și gala premiilor, ci și o serie de
manifestări conexe care pun în discuție
temele importante ale momentului; sunt
promovate, de asemenea, acele evenimente
independente care prezintă interes pentru
branșa arhitecților și organizația lor.
în iulie, sunt prevăzute două workshopuri care reflectă preocupările acestora:
actualizarea Legii 184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect,
respectiv colaborarea dintre arhitecți și
specialiștii pentru respectarea standardului
nZEB, care a intrat în vigoare complet la
începutul acestui an.
Worksop-ul privind actualizarea
Legii 184/2001 se va desfășura pe 14
iulie 2021 ora 16.00, cu participarea
grupului de lucru din cadru OAR
București, fiind transmis live pe pagina de
Facebook a organizației, iar înregistrarea
postată ulterior pe contul Youtube al
Anualei. Moderator va fi domnul Emil
Ivănescu, Președintele OAR București, iar
evenimentul va urmări legislația similară
din alte țări, modificările pe care le-a
suferit această lege românească și cele
care vor interveni în 2021, deficiențele
existente și direcțiile care trebuie
urmărite.
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Workshop-ul „Cum gândim o casă
nZEB” va avea loc pe 16 iulie 2021, orele
10.00 – 14.00 la Building Knowledge Hub
Romania din cadrul INCD URBANINCERC și va dezbate elementele

principale ale legislației respective:
definirea conceptului nZEB pentru clădiri
de locuit (pe elemente de anvelopă și pe
ansamblul clădirii), interpretarea indicatorilor de performanță, elemente de

Pentru a fi la curent cu noutățile
și următoarele evenimente,
puteți accesa:
www.anuala.ro
www.oar-bucuresti.ro
Facebook: anuala.arhitectura

bilanț termic, principii pentru calculul
necesarului de energie, evaluarea indicatorilor de performanță energetică,
utilizarea resurselor regenerabile pentru
acoperirea necesarului de energie, cerințe
pentru elaborarea raportului tehnic, factori
de conversie a energiei, detalii de
proiectare și execuție nZEB.
Anuala de Arhitectură este un
eveniment complex dedicat arhitecților
din România, fiind o ocazie pentru aceștia,
dar și pentru toți cei implicați în sectorul
construcțiilor, să colaboreze pentru a
crește calitatea în acest domeniu sub toate
aspectele. Manifestarea de anul acesta este
una jubiliară, deoarece în această vară se
împlinesc 20 de ani de la înființarea
Ordinului Arhitecților din România.
Cu două decenii în urmă, la teatrul
Național din București circa 900 de
arhitecți din întreaga țară participau la

Conferința Națională de constituire a OAR,
iar pe 8 octombrie același an, în Sala
Frescelor din cadrul UAUIM, se puneau
bazele filialei Teritoriale București a
ordinului. în cadrul organizației bucureștene se desfășoară mai multe programe
dedicate arhitecților, pe teme dintre cele
mai diverse, de la antreprenoriat, stagiatură
și lucrul în administrație, la concursuri,
mediere sau comunicare. Anuala de
Arhitectură 2021 și-a propus, printre
altele, organizarea unei serii de
evenimente dedicate împlinirii celor 20 de
ani ai OAR și lansarea unui ghid de
arhitectură de tip hartă digitală pentru
Capitală.
Revista noastră este partener tradițional al evenimentelor organizate
în cadrul Anualei de Arhitectură București, la care particianții primesc
gratuit ultima ediție a publicației.
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Una dintre temele noastre de interes este și fațada, cu tot ceea ce presupune aceasta ca arhitectură, materiale
de construcție, elemente costitutive, lucrări de optimizare și întreținere etc. Spațiile vitrate reprezintă elemente
extrem de importante, pe care este absolut necesar să le abordăm, din diverse perspective (siguranță,
materiale, eﬁciență energetică, aspecte de confort și utilitate, estetică), iar în acest demers trebuie să luăm în
calcul normativele și legislația în vigoare, dar și recomandările specialiștilor din domeniu. În acest caz special,
vă vom expune câteva prevederi ale unui proiect de act normativ elaborat de PPTT (Patronatul Producătorilor
de Tâmplărie Termoizolantă din România), Indicativ C 47 – 2018, denumit ”Instrucțiuni tehnice pentru
folosirea și montarea vitrajelor și a altor produse din sticlă în construcții”. Producătorii și montatorii de ferestre
termoizolante de la noi îl menționează deseori ca act de referință în domeniu, chiar dacă au fost elaborate
acte normative conforme cu cele europene. Considerăm că trecerea în revistă a unor aspecte din acest
document este beneﬁcă pentru oricine lucrează cu tâmplărie modernă și sticlă, inclusiv pentru arhitecți sau
proiectanți, chiar și pentru beneﬁciarii preocupați de calitatea lucrărilor în care investesc. Dacă furnizorul de
produse poate să eludeze niște aspecte, măcar arhitectul să ﬁe conștient de posibilitățile pe care le are, iar
beneﬁciarul să știe pe ce dă banii, nu-i așa?
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ticla are utilizări numeroase în construcții, prin
urmare vitrajele pot fi clasificate în funcție de
aplicație - se pot distinge vitraje exterioare (când
separă un mediu intern de un mediu extern, ca în cazul
ferestrelor, ușilor, fațadelor / pereți cortină, copertine
de sticlă sau balustrade exterioare), sau vitraje interioare
(partiții/pereți de sticlă, uși, balustrade interioare,
placări, scări și pardoseli, diverse amenajări interioare).
În același timp, sunt aplicații în care se cer măsuri
speciale de securitate, precum rezistența anti-efracție,
la foc, rezistența anti-glonț, anti-explozie, protecție la
unde radar, raze X sau radio (aplicații militare, turnuri
control la aeroport etc.).
Vitrajele pot fi nu doar verticale, ci și înclinate (luminatoare, copertine, ferestre de mansardă) sau orizontale.
În funcție de posibilitatea persoanelor de a veni în
contact direct cu sticla, vitrajele pot fi accesibile, inaccesibile, protejate (atunci când sunt adoptate măsuri care
să elimine riscul de a intra în contact direct cu vitrajele)
sau neprotejate (când nu s-au luat asemenea măsuri).

Principalele acțiuni și solicitări la care pot
ﬁ expuse produsele din sticlă sunt:
n Sarcini dinamice: încărcarea la vânt, rafală
(presiuni și sucțiuni), persoane.
n Sarcini statice: greutatea proprie, sarcini impuse, zăpadă, presiunea hidrostatică în acvarii sau piscine.
n Impact (grindină, impactul cu corpuri solide,
o persoană etc).
n Stres termic.
n Atac manual (ciocan, topor etc.).
n Impact cu glonț.
n Acțiunea focului.
n Explozii

În urma acestor acțiuni, poate rezulta spargerea
sticlei, cu daunele sau riscurile implicate suplimentar,
care nu presupun doar înlocuirea: rănirea persoanelor,
animalelor sau deteriorarea bunurilor, căderea în gol,
efracție, prejudicii sociale (de exemplu daune pentru
comunitate - deterioararea operelor de artă, acces la
explozivi sau substanţe periculoase, evadări din
închisoare etc.).

Documentul menționat mai sus se adresează tuturor
celor cu atribuţii în concepţia, realizarea şi exploatarea
construcţiilor, respectiv proiectanţi, verificatori de
proiecte, experţi tehnici, executanţi, responsabili
tehnici cu execuţia, diriginţi de şantier, proprietari sub
orice titlu şi utilizatori ai construcţiilor, precum şi
pentru autorităţile administraţiei publice şi organele de
control, potrivit obligaţiilor şi răspunderilor ce le revin
în conformitate cu prevederile legale.
O enumerare a tipurilor de sticlă folosită în
construcții, din perspectiva procedeelor de fabricație și
a destinației acestora, credem că este necesară. Așadar,
avem următoarele variante:
n Sticla float – este o sticlă plană transparentă
sau colorată în masă, cu fețele netede și plan paralele,
obținută prin procedeul de turnare continuă a materialelor topite pe o baie din topitură metalică. Cel mai
comun tip de sticlă float, pe care o întâlnim frecvent,
este cea silico-calco-sodică, inițial netratată suplimentar termic sau chimic. Conform informațiilor puse
la dispoziție de anumiți producători, în compoziția
acestei varietăți de sticlă intră siliciu / nisip (70 – 72 %),
sodă sub formă de carbonat și sulfat (14%), var / calcar
(10 %), diverși oxizi (de aluminiu sau magneziu) care
îmbunătățesc proprietățile fizice ale sticlei, iar pentru
colorare se utilizează de asemenea diverși oxizi, cu
diverse nuanțe. În mare, compoziția aceasta, amestecată, se toarnă pe o baie de cositor topit la 1000ºC –
sticla „plutește”, iar fețele sticlei ies perfect plane.
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Ulterior, prin răcire controlată, se elimină tensiunile
interne ale sticlei, deoarece altfel s-ar sparge aleatoriu la
tăiere. Este bine de știut că o sticlă float permite trecerea
a maxim 90 - 91% din fluxul luminos la care este supusă
(transmisia luminoasă), și aceasta atunci când geamul
are 2-5 mm grosime; când se ajunge la grosimi de 25
mm, transmisia luminoasă este de doar 78%.
n Sticlă cu depuneri – aceste depuneri pot fi
efectuate în timpul procesului de producție, după ce
sticla float iese din baia metalică, prin pulverizarea de
oxizi metalici sau metale pe suprafața acesteia
(depuneri pirolitice), sau, după producția sticlei float,
prin supunerea la descărcări în instalații magnetronice
cu vid; aceste procedee au ca rezultate optimizări
precum: creșterea rezistenței mecanice, izolarea
termică, gradul de protecție solară, controlul nivelului
de transmisie naturală a luminii etc.
Aici pot fie amintite depunerile LowE (low
emissivity), care resping energia din spectrul radiațiilor
infraroșii și UV; ca rezultat, sticla permite trecerea
luminii, dar blochează parțial transferul de căldură.
De asemenea, există depuneri performante, numite
”înalt selective”, care asigură un grad înalt de protecție
solară și izolare termică, dar un nivel înalt de transmisie
naturală a luminii – foarte căutate pentru climatul
temperat.
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n Sticla laminată (sau stratificată) este
obținută prin lipirea a două sau mai multe foi de sticlă
float, între care pot fi și foi de origine sintetică (plastic).
De asemenea, pot fi lipite între ele cu câte una sau mai
multe folii speciale cum ar fi PVB (polivinil butiral),
EVA (etilenvinil acetat), policarbonați sau răşini. Aceste
stratificări au ca rezultat performanțe superioare
referitoare la siguranța și securitatea în exploatare, sau
rol decorativ. De exemplu, există sticlă laminată de
siguranță contra rănirii (în cazul spargerii accidentale,
cioburile rezultate rămân lipite, neexistând pericolul

rănirii), sticlă laminată de siguranță contra căderii
în gol (pot susține fără probleme greutatea unei
persoane), sticlă laminată rezistentă la foc sau sticlă
securizată contra vandalismului / efracției. În
funcție de cerințe, sticlele laminate pot satisface diferite
niveluri de protecție, începând de la protecția împotriva
armelor ușoare până la protecția împotriva exploziilor.
În funcție de performanțele spectro-fotometrice,
sticlele laminate pot avea funcții de izolare termică,
control solar, rezistență la foc, funcții multiple sau pot
fi înalt selective. De asemenea, sticlele laminate pot avea
funcție de izolare acustică, foliile de laminare utilizate
având o anumită capacitate de absorbție a zgomotelor.
n Sticla securizată termic și sticla călită
termic – sunt varietăți care rezistă la temperaturi
ridicate și uneori previn rănirea persoanelor în cazul
când geamurile se sparg. Sticla securizată termic se
obține în urma unui proces de încălzire, urmat de o
răcire bruscă cu o viteză controlată; ca rezultat, în cazul
spargerii accidentale rezultă cioburi de dimensiuni mici,
cu marginile și colțurile netăioase. Totodată, sticla
securizată prezintă o rezistență ridicată la gradient
termic (200 K). În urma securizării, sticla nu mai poate
fi totuși procesată prin tăiere, găurire, prelucrarea

cantului etc. Sticla călită termic se obține tot în urma
unui proces de încălzire, urmat însă de o răcire mai
lentă, astfel încât, în urma spargerii accidentale, rezultă
fâşii mari de sticlă, fără a se forma „insule” în interiorul
panoului de sticlă, care pot răni.
Rezistența la gradient termic este de 100 K. De
asemenea, sticla aceasta nu mai poate fi procesată din
punct de vedere al dimensiunilor (tăiere, găurire,
prelucrarea cantului).
n Sticla călită chimic - se obține prin tratarea
chimică a suprafeței sticlei prin submersia într-o soluție
de nitrit de potasiu, la o temperatură de 300ºC sau
450ºC, pentru un tratament avansat, în urma căreia
rezistența mecanică este mult îmbunătățită. Totuși,
sticla călită chimic se sparge ca și sticla float, cioburile
rezultate fiind periculoase (de aceea nu poate fi
considerată sticla de siguranţă).
n Sticla emailată, serigrafiată sau printată
- se obține prin aplicarea pe suprafața sticlei a unor
vopseluri ceramice, urmată de tratarea termică.
Ca urmare a acestui proces, vopseaua are rezistențe
mecanice foarte bune. Comportamentul la solicitări
mecanice este însă slăbit.
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n Sticla lăcuită și oglinda - prin aplicarea unor
lacuri / vopseluri pe suprafața sticlei se obține sticla
lăcuită, iar oglinda prin aplicarea unui strat de argint,
plus un strat protector. Acestea au însă anumite
restricții privitoare la calitatea aerului din interior, la
utilizarea substanțelor cu risc (RoHS), sau REACH
(înregistrarea, evaluarea și autorizarea substanțelor
chimice).
n Sticla ornamentală - se obține în timpul
procesului de producție al sticlei, prin trecerea sticlei
printre doi tamburi, rezultând o anumită textură sau
model pe suprafața acesteia.
n Sticla armată - se obține în timpul procesului
de producție al sticlei float, prin inserarea unei plase
metalice în masa sticlei. În ciuda aparențelor, sticla
armată are rezistența mecanică mai mică decât sticla
float, datorită discontinuităților ce apar în masa sticlei,
iar în cazul spargerii gradul de rănire poate fi mai mare
din cauza iregularitații sporite a marginilor cioburilor
rezultate. De aceea, sticla armată nu satisface condițiile
de sticlă de siguranță, dar aduce un plus de siguranță la
eventuala tentativă de intrare prin efracție, de exemplu.
n Sticla profilată – profilarea se obține în timpul
procesului de producție al sticlei, prin modelarea
acesteia în forma respectivă înainte ca sticla să se
întărească.

n Caramizile din sticlă - sunt obținute prin
turnarea sub presiune a sticlei topite în formele dorite,
în acord cu standardul dedicat acestui domeniu.
Comportamentul la foc este un criteriu important
pentru evaluarea calității sticlei. Prin natura sa și
conform standardului specific, sticla simplă sau tratată
termic este inclusă în clasa A1, adică nu se aprinde, nu
contribuie și nu susține combustia în nicio etapă a
incendiului. Totuși, pentru siguranța unei construcții
este nevoie de mai mult. Prin rezistență la foc înțelegem
capacitatea unui material sau produs pentru construcţii
de a-şi păstra capacitatea portantă, etanşeitatea la foc,
izolarea termică şi/sau orice altă funcţie impusă, pe o
durată de timp determinată. O clasificarea a sticlei în
funcție de acești parametri este următoarea:

n E – este condiția minimă pentru geam și reflectă etanșeitatea la foc - poate împiedica
trecerea focului și a fumului.
n EW – în plus față de clasa anterioară, are și
calitatea de a reține o parte din radiația termică, respectiv până la 15 kW/m2, asigurând
integritatea şi reducerea radiațiilor calorice
într-o zonă limitată.
n EI - pe lângă funcţia de integritate E, asigură
și izolarea termică; toate tipurile de sticlă din
această clasă corespund de asemenea și clasificării E, și EW.
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Alegerea pantei este o etapă importantă în proiectarea acoperișului din multe
perspective. Arhitectura generală a construcției poate fi unul dintre aceste criterii, deși,
la rigoare, stilurile în arhitectură au pornit în bună măsură și au integrat o serie de soluții
practice, cum ar fi eliminarea cât mai rapidă a apei de pe clădire, adică... panta
acoperișului. Trebuie să luăm deci în calcul zona climatică în care ne aflăm; este lipsit de
sens să construim un acoperiș ascuțit ca în Anglia sau Țările de Jos într-o zonă în care avem
precipitații sub 500 mm pe an. într-adevăr există posibilitatea unor evenimente meteo
excesive, de exemplu ploi sau ninsori extrem de abundente într-un interval scurt de timp,
dar aceasta nu justifică întru totul schimbarea arhitecturii. La fel de adevărat este că în
ultimele decenii modul de a construi al românilor s-a schimbat datorită apariției noilor
materiale și a unui mod diferit de a vedea spațiul locuit, în conformitate cu ideea actuală
de confort. Apar multe case cu mansardă încă din proiectare, ceea ce face ca pantele
acoperișurilor să fie cumva asemănătoare, în jurul valorii de 45º. Apoi, vom avea în vedere
tipul învelitorii – una este să ai o învelitoare continuă sau semicontinuă, cum este folia
bituminoasă ori tabla fălțuită, alta este să avem una neetanșă, discontinuă, precum țigla.
Materialul învelitorii, profilul, sistemul constructiv în ansamblu sunt alte elemente
definitorii, care ne indică rapiditatea cu care trebuie să curgă apa de pe acoperiș.
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ată că alegerea pantei nu este un lucru la
voia întâmplării și nici simplu, normativele
în domeniu și producătorii făcând frecvent
referiri la acest lucru. Lucrurile se complică
atunci când este vorba de ruperi de pantă,
forme curbe sau acoperișuri cu o geometrie
complexă, așa cum vedem că se întâmplă
destul de frecvent. Tipologia pantelor este
așadar variată - acoperișuri plate (efectiv orizontale, dar pentru scurgerea apei se poate
ajunge la maximum 5º), cu pantă mică (între
5 și 15º), pantă medie (între 15 și 45º) și pantă
mare (peste 45 º - acestea se mai numesc și
„acoperișuri înalte”, după uzanțele montatorilor din Occident). Cu cât panta este mai
mică, cu atât învelitoarea trebuie să aibă o
permeabilitate de ansamblu mai mică. De
regulă, panta este stabilită împreună cu
arhitectul, care va încerca să ajungă la o notă
comună între dorințele beneficiarului (inclusiv bugetul acestuia), normative și
concepția proprie despre acel proiect.

Panta în procente
Sistemul constructiv, cu tot ceea ce presupune, trebuie să fie deci în strânsă legătură
cu panta învelitorii, pentru a asigura siguranța și confortul acoperișului. Dar mai întâi
să clarificăm un aspect, care poate fi de folos
celor care nu sunt familiarizați cu limbajul
specializat.
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Uneori, gradul de înclinare este exprimat în
grade – este mai intuitiv, pentru că ne putem
raporta mental la echerul pe care îl foloseam la
școală; totuși, se întâmplă ca în fișe tehnice,
prospecte, normative, chiar materiale de
promovare să ni se dea înclinarea în procente,
formă care le este la îndemână montatorilor
pentru a calcula direct înălțimea și deschiderea
acoperișului. Metoda de calcul se bazează pe
ceea ce am învățat la școala generală că este
tangenta acestui unghi: înălțimea acoperișului
(H) împărțită la bază (sau deschiderea până în
dreptul coamei – D). Dacă înmulțim rezultatul
cu 100, obținem panta acoperișului în procente. De exemplu, știm că tangenta unghiului
de 45º este 1, care înmulțit cu 100 rezultă o pantă
de 100%. Pentru celelalte valori, ne putem folosi
de o funcție banală pentru orice telefon – calculul tangentei unui unghi (tan), cu aproximările
de rigoare, pentru că zecimalele pot fi numeroase și sunt greu de respectat în practică.
Tangenta unghiului de 30 este aproximativ 0,58
- deci panta în procente va fi de 58%. Și așa mai
departe. Cum utilizează dulgherul această
informație? În cazul unghiului de 30º, el va ști
că, de exemplu, dacă pune popi la distanță de
un metru, înălțimea acestora trebuie să fie
multipli de 58 cm. Mai trebuie spus că un unghi
de 90º are panta teoretic infinită, deci de la un
anumit nivel calculul în procente nu prea ne
mai este de folos.

Miza se pune atât pe panta minimă a
acoperișului, cât și pe cea maximă. Panta
minimă este importantă pentru că o
învelitoare cu înclinare mai mică ar favoriza
menținerea apei timp îndelungat pe această
suprafață și pătrunderea umezelii dedesubt,
prin micile spații rămase între țigle, plăci,
foi, panouri metalice și, mai departe, în
structură sau chiar în zona locuibilă.
Vântul este un factor agravant în acest
sens, deoarece împinge umezeala prin
interstițiile dintre elementele de învelitoare.
Ventilarea învelitorii este absolut necesară
pentru un acoperiș care poate avea mici
infiltrații cauzate de natura sistemului și de
panta prea mică. Aici contează și modul în
care este profilată învelitoarea – de exem-

plu, în cazul unei învelitori metalice
profilat-ambutisate (țiglă metalică, în limbaj
curent), cu cât înălțimea profilului este mai
mare, cu atât și panta trebuie să crească,
altfel apa rămâne în concavitățile tablei.
În plus, o pantă mică favorizează acumularea de impurități (praf, frunze), care
astfel nu mai sunt îndepărtate la ploaie,
vânt sau sub acțiunea gravitației. Panta
minimă este importantă și pentru distribuția forțelor care solicită acoperișul. În
zone cu climă severă iarna, o pantă de 10
– 15º este nepotrivită pentru a suține o
cantitate mare de zăpadă și, chiar dacă
învelitoarea este perfect etanșă și de calitate excelentă, va necesita o șarpantă mai
solidă, deoarece forțele verticale solicită
mai mult căpriorii și astereala.
Panta maximă este importantă pentru
că elementele de învelitoare trebuie să
rămână fixate de astereală – la un unghi de
90º (sau peste 175%) , există pericolul ca învelitoarea să se desprindă, de aceea
sistemele de prindere sunt realizate deosebit de exigent, la recomandarea
producătorului de sistem.
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În practică, de regulă montatorii țin cont
de următoarele pante minime și maxime:
n Țiglele solzi, așezate simplu: minim 60%
(aprox. 31º), maxim 175% (aproximativ
60º);
nȚigle solzi aşezate dublu: minim 45% (24
º), maxim 175% (60º);
nȚigle de dimensiuni mai mari, cu o
geometrie mai elaborată (macroţigle/macroolane): minim 26% (14,5º) şi maxim
175% (60º).
nOlane: minim 25% (14º), maxim 70% (35º)
– aici suportul este continuu, din astereală
sau beton armat, ori suport discontinuu din
rigle montate în lungul pantei pentru olanele
montate în sistem uscat. Unii montatori
acceptă montajul până la 11º, conform
recomandărilor producătorului...
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Învelitorile metalice au un grad mai mare de
etanșeitate și pot fi montate, cu sisteme de fixare
corespunzătoare, până la unghi de 90º - caz, în
care vorbim, practic, de o fațadă (ventilată sau
neventilată). Așadar, vom lua în calcul doar panta
minimă: 5º pentru tabla cutată sau fălțuită, 14º
pentru țigla metalică (profilat-ambutisată).
Șindrila bituminoasă poate avea o pantă minimă
de 12°, principala problemă a acesteia fiind de
fapt vântul care, la pante mici, poate îndoi
șindrilele.
Plăcile din fibrociment pot avea panta
minimă este de 8º, panourile ondulate din
fibrociment, din plastic sau bitum de circa 6º.
Normativele lasă oarecum în aceste cazuri mai
multă libertate producătorilor, deci beneficiarul poate avea încredere sau nu.
Mai trebuie spus că la olane există uneori
practica montajului cu benzi de mortar de
ciment, suplimentar la fixarea cu cuie cu cap
conic, anticorozive - e o practică mai veche, la
care s-a renunțat în cadrul sistemelor noi de
învelitori ceramice, dar este încă menționată în
normative. Aici, sistemul de montaj se face în
funcție de pantă, în sensul că benzile de mortar
de ciment se aplică mai des pentru pantele mai
mici (de exemplu, la pante sub 22° sau 40%, se
face această etanșeizare la 8 rânduri de olane, iar
la pante de peste 50%, se face la fiecare 3 rânduri).
Și la panourile metalice profilate este nevoie de
etanșare cu cordoane speciale în zonele de
suprapunere, transversal sau longitudinal.

diferiţilor versanţi, trebuie să respecte
Există posibilitatea realizării învelitorilor
pantele minime şi maxime admise pentru
cu rupere de pantă sau în plan curb, conform
tipurile de produse/materiale de învelitoare
prevederilor producătorului; în general,
din care sunt realizate.
unghiul de rupere de pantă (sau al tangentei la
planul curb) nu poate fi mai mare de 15° (25%). n Panta versantului determină nu doar aleExistă câteva reguli legate și de alte fenogerea materialelor, a foliilor hidroizolante,
mene meteo, de exemplu vântul. În spațiile
ci și dimensionarea sistemelor pluviale,
protejate de vânt, de exemplu înconjurate de
amplasarea opritoarele pentru zăpadă (la
dealuri sau munți cu înălțime redusă (nu în zone
pante mici, acestea nu mai sunt practic
alpine, desigur), acoperișurile pot avea pante
necesare, ba chiar pot dăuna, menținând
mai mici. La câmpie deschisă, însă, unde vântul
zăpada pe loc) sau elementele de aerisire.
poate atinge viteze mai mari în plan orizontal,
Accesorii parazăpezi, care pot fi de tip local
se recomandă ca panta să aibă o înclinație mai
(element de învelitoare având conformare
mare de 10%. În zonele montane cu climat sever
specială, console metalice) sau continue
uneori, o pantă mare este de preferat, așa cum
(grilaje metalice) se prevăd la versanţi cu
și vedem că se procedează de altfel.
pantă >30%.
Vom mai enumera în continuare câteva n Panta acoperișului se alege și în funcție de
principii de interes, unele cuprinse și în norsoluțiile de iluminare naturală, gen lumimativul privind proiectarea, execuția și
natoare sau ferestre de masardă, care au și
exploatarea acoperișurilor cu pantă:
acestea anumite recomandări privind înclin panta unui acoperiș sau a unui versant este
nația față de orizontală, pentru a-și păstra
dată de linia de cea mai mare pantă – este
etanșeitatea. În cazul în care fereastra de
un termen în limbaj de specialitate, resmansardă nu poate rămâne în planul învelitorii sau în plan paralel, se construiește
pectiv în topografie; practic, contează
diferențele de nivel dintre marginile supeo structură nouă în care fereastra să poată
rioare și inferioare ale versanților, pentru că
fi montată la înclinarea corespunzătoare.
acestea determină dinamica fluidelor (apă, n Panta acoperişurilor cu mai mulţi versanţi,
aer) pe aceste suprafețe. Este încă unul
dispuşi la cote diferite, trebuie să permită
dintre motivele pentru care se lucrează cu
descărcarea (alunecarea zăpezii), fără
procente ale pantelor, nu cu grade.
obstacole de pe un versant pe altul (fără deteriorarea acoperişului şi învelitorii
n Pantele acoperişurilor, inclusiv pantele
versantului inferior).
rezultate la intersecţia dintre planurile
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General Membrane:
O istorie din ce în ce mai verde
general membrane produce pentru prezent și contribuie la construcția viitorului, un viitor în care arhitectura
sustenabilă ar trebui să fie o normă și nu o excepție. proiectul general membrane Loves Earth este
modalitatea companiei de a-și declara angajamentul fată de protejarea mediului înconjurător. Scopul pe
termen lung este de a crea o conștientizare ecologică atât în cadrul companiei, cât și în contextul de referință,
astfel încât fiecare proiect produs sau acțiune să fie orientat spre protejarea lumii de mâine, a copiilor noștri.

DINCOLO DE
DURABILITATEA
COMPANIEI:
PRODUSE șI TEhNICI DE
CONSTRUCȚIE PENTRU
CONSTRUCȚII DURABILE
Pentru a produce membranele sale
hidroizolante, General Membrane
alege utilizarea materialelor eco-compatibile, inclusiv utilizarea materiilor
prime reciclate: poliesterul cu care
sunt produse armăturile membranelor hidroizolante provine din
sticle PET rezultate din colectarea
separată a deșeurile municipale și
polimerii modificatori utilizați ce pot
proveni din reciclarea materialelor
plastice post-consum.
Aceleași membrane, la sfârșitul
vieții lor, sunt complet reciclabile (pot
deveni, de exemplu, conglomerate
asfaltice care ne repară drumurile),
reducând astfel impactul general
asupra mediului și promovând construcții durabile.
General Membrane a ales, prin
urmare, să se alăture Green Building

54

Council SUA (USGBC)
pentru
promovarea
tehnicilor de construcție durabile.
De-a lungul anilor, multe produse,
procese de producție și chiar spații de
birouri sau depozitare au fost
revizuite cu scopul de a reduce impactul lor asupra mediului.
În 2021 General Membrane a dezvoltat o gamă inovatoare de
membrane bitum-polimerice și materiale termoizolante cu un conținut
ridicat de materiale reciclate: linia
Ecofriendly, însoțită de declarații de
produs de mediu auto-declarate în
conformitate cu standardul UNI EN sigure atât pentru mediu, cât și pentru
ISO 14021, pentru a satisface nevoile oameni, neinflamabile și cu impact
celor care aleg soluții de proiectare scăzut asupra calității vieții.
bazate pe criteriile minime de mediu
(CAM).
Tot în 2021
GENERAL
MEMBRANE
General Membrane
Buzău
România începe proTel: 0238.718 181 /Fax: 0238.719.191;
Email: office@generalmembrane.ro;
ducția liniei de
București
Tel./Fax: 021.224.10.97;
produse lichide pe bază de apă, gama
Email: bucuresti@generalmembrane.ro
www.generalmembrane.ro
Ecolichide- non-toxice, fără solvenți,
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