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EDITORIAL

Cu mască - e mai
sănătos și ține de
protecția muncii

Lucian Nicolescu, Redactor-șef

C ând tipărim această revistă,
știrile legate de evoluția pan de -
miei cu COVID-19 nu sunt

tocmai optimiste; pare că va trebui să ne
adaptăm cumva la noul stil de viață pe
care unii l-au prevestit. Dar, orice s-ar
întâm pla, oamenii au nevoie de un aco -
periș deasupra capului, cât mai sigur și
mai bine izolat, sau de o mansardă care
să lărgească spațiul util al locuinței, în
condițiile în care stau mai mult în casă,
de voie sau de nevoie. În perioada stării
de urgență din lunile martie-mai, unii
dintre noi, care nu au mers efectiv la
serviciu, au lucrat de acasă, iar alții și-au
făcut de lucru cum au putut. Fericiți au
fost cei care au folosit acest interval de
timp pentru a-și pune gospodăria la
punct. Pe lângă casă, prin curte... dar
chiar și cei care stau la bloc au avut
oportunitatea să își rezolve probleme pe
care le amânaseră poate de ani de zile –
să repare o zugrăveală, o gaură în terasă,
o balustradă de la scară. În regie proprie
sau nu, la inițiativa personală sau la
îndemnul altora... nu contează, dacă
timpul a fost folosit eficient. 

Aceasta înseamnă că oamenii își
doresc mai mult confort, siguranță, un
cămin frumos și îngrijit, doar timpul și
resursele ma teriale fiind de discutat.
Evadările de week-end și vacanțele
tentează, dar mulți rămân reticenți și
preferă să își scurteze ieșirile. Așa că stau
mai mult pe lângă casă pentru a renova,
a îngriji grădina sau spațiile verzi, a
planifica noi lucrări, ceea ce poate fi un
lucru bun pentru industria de profil,
pentru eco no mie în general. Dorința de
a construi, de a renova, este pro por țio -
nală cu spe ranța, cu planurile de viitor.
Dacă ați intrat în această perioadă într-
un ma gazin de materiale pentru
construcții, fie unul mic, de cartier, fie
un super market, ați remarcat desigur că
nu au dus deloc lipsă de clienți, ba din
contră. Când s-a trecut de la starea de
urgență (pe care spe răm să nu o mai
expe ri mentăm, totuși) la cea de alertă,
reluarea șan tie relor a fost vizibilă, deși
unele lucrări nu s-au oprit niciodată.
Sem na lele din piață au fost diverse,
ținând de sezonalitate, de mediul eco -
nomic, de intenția dez vol ta torilor de a-și

gestiona resursele, ne știind cum vor
evolua lu crurile. Trecând peste toate,
vedem cum capacitatea oa menilor de a
reveni la normal este im pre sionantă și
probabil așa va rămâne, chiar dacă epi -
soadele pan de mice se vor repeta.

Ce ne preocupă însă acum este cum
procedăm pentru a ne expune și a-i
expune pe alții cât mai puțin la eve n -
tualii agenți biologici dăunători pentru
sănătate, fie aceștia COVID-19 sau alt -
ceva. Ne referim în speță la munca de
șantier, unde montatorii au respon sa bili -
tăți în plus, fiind vorba totuși de o
mun că de echipă și de prezența bene -
ficiarilor, care nu pot să nu se implice în
pro priile proiecte. În fond, regle men -
tările în vigoare referitoare la protecția
muncii în construcții prevăd o mulțime
de aspecte de care ar trebui să ținem
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cont permanent, dar pe care le-am tratat
cu oarecare relaxare până acum. Ele
există și sunt clare, pentru că muncitorii
în construcții se confruntă deseori cu
medii de lucru unde microbii sunt „la ei
acasă”. Gândiți-vă cât de periculos pen -
tru sănătate este totuși un pod în care nu
s-a făcut curățenie de zeci de ani, un
subsol plin de igrasie, un planșeu vechi
ș.a.m.d. Sunt adevărate culturi de viru -
suri, bacterii, ciuperci, paraziți, pe care
lucrătorii în construcții le-au avut mereu
în vecinătate și deseori i-au determinat
să ajungă în fața medicilor. Renovările
spațiilor medicale, ale celor pentru ani -
male, cu pulberi organice sunt de
ase  menea spații cu potențial periculos
pentru sănătate. Acești agenți biologici
pot intra în organism prin mucoase (nas,
gură, ochi), prin urechi, dar și prin
leziuni ale pielii, mușcături de insecte
sau animale. Oamenii trăiesc cu aceste
pericole de când există ca specie, iar
supraviețuirea lor a depins de fiecare
dată de capacitatea de a se proteja, apoi
de a se trata. Am putea spune... da, nimic
nou sub soare. Doar că incidența este
mai mare, există unele categorii cu risc
crescut (anumite afecțiuni, vârstnici) și
există pericolul ca sistemul medical să fie
suprasolicitat. Așa că... vom sta acasă.
Casa noastră, a altuia, și o vom face mai
sigură, mai frumoasă, mai spațioasă.
Este o metodă minunată de a ne face
viața mai bună. Cu o mască pe care ar fi
potrivit să o purtăm mai des atunci când
lucrăm pe un șantier.  

Eveniment
22 Programul Anualei de Arhitectură

București 2020 
28 Mehler Texnologies® se alătură 

Grupului Freudenberg
48 Asociația Internațională IFD - noi

normative, o nouă conducere executivă
Acoperișuri istorice
10 Hampton Court Palace Londra
Materiale de top  
2 l URSA Glaswool BIONIC
6 l Bauder: ecologia începe de la acoperiș
17 l Novatik Natura
21 l Noutățile General Membrane
24 l Soluții combi VELUX
26 l Fibrostir XPS
27 l Noua pastilă termoadezivă 

de la Tegola
30 l Online Planning Tool 

Master Builders Solutions
45  l Acoperișuri naturale cu șindrilă 

din lemn de cedru
Interviu
34 Podul, un spațiu cu un potențial 

enorm (IV) - Interviu cu dl. Inginer Radu
Gabriel - Instalațiile electrice pentru
mansarde, poduri și acoperișuri - o
abordare particulară

Sfatul specialistului
40 l Calitatea unui sistem de acoperiș

înainte și după execuție
Aşa nu 
50 Hoţi cu pretenţii de montatori - 

metoda „acoperișul”

Sumar

REDACȚIA
Redactor Șef:              Lucian Nicolescu
Redactor:                     Costel Popa
Sales:                            Robert Malischitz
Abonamente:             Tatiana Mocanu
DTP &  Prepress:        Diana Buidoo
E-mail:        redactie@acoperismagazin.ro 
Telefoane:                    +40 724.126.762; 
                                     +40 23.641.488  
Coperta I:                    VELUX

WEB
www.acoperismagazin.ro

Webdesign concept: Open Web Design
PENTRU ABONAMENTE

redactie@acoperismagazin.ro
Revistă trimestrială de specialitate – 4 ediții / an

(martie, iunie, septembrie, decembrie)
Distribuție națională, prin abonamente  

și în rețeaua de magazine Inmedio

REVISTĂ DE SPECIALITATE EDITATĂ DE
SC ELISINTERMED CONSULTING SRL

Ră
sp

un
de

re
a 

le
ga

lă
 p

en
tr

u 
co

nț
in

ut
ul

 m
at

er
ia

le
lo

r p
ub

lic
ita

re
 re

vi
ne

be
ne

fic
ia

ril
or

 a
ce

st
or

a.

ISSN  2559 - 3285
©Toate drepturile rezervate



6

MATERIALE DE TOP

Performanțele materialelor termoizolante și hidro izo -
lante s-au îmbunătățit considerabil, progresiv, în ultimele
decenii - sub diverse aspecte, de la capacitatea de a
proteja o construcție, până la rezistența mecanică,
rezistența în timp, greutatea tot mai redusă ori
compatibilitatea pentru a forma un sistem stabil. Totuși,
în ultima vreme, este luat în calcul și impactul pe care îl
au aceste materiale asupra sănătății utilizatorilor,
respectiv asupra naturii. Conceptul de casă eficientă
energetic a evoluat spre cel de casă pasivă și chiar de casă
activă, în care o construcție nu poluează, ci își produce
singură energia necesară, ba chiar aduce anumite
beneficii mediului înconjurător, fără a renunța la
confortul modern. Rolul sistemelor termo-hidroizolante
este decisiv aici, iar, dacă ne dorim ca acestea să fie
prietenoase cu sănătatea noastră și cu mediul, vom
urmări atât performanțele propriu-zise, cât și lipsa
substanțelor componente cu grad mare de risc. Este ceea
ce a urmărit și Bauder, cunoscutul producător de sisteme
pentru acoperișuri înclinate, terasă și acoperișuri verzi,
prin dezvoltarea noii game de panouri termoizolante fără
emisii de substațe volatile BauderECO, respectiv a
membranei bitu mi noase BauderKARAT Air+, cu aco pe -
rire de substanțe active pentru neutralizarea poluanților
prin procesul de fotocataliză.

ecologia începe 
de la acoperiș

BauderECO, panouri termoizolante 
fără poluanți

Nu toate materialele de izolare prezente pe piața ro mâ -
nească sunt sănătoase - multe poluează efectiv aerul interior
prin emisii volatile sau prin particulele care se desprind
(formaldehide, lianți sau aditivi toxici, substanțe care îm pie -
dică dezvoltarea mucegaiului sau organismelor dău nătoare).
Panourile BauderECO se detașează de aceste produse prin
faptul că nu conțin astfel de substanțe, respectând cerințele
stricte ale AgBB * (Comitetul german pentru evaluarea sănă -
tății produselor de construcție). De asemenea, BauderECO
menține calitățile termoizolante de excepție ale panourilor,
aspect cu care suntem familiarizați, precum și cea mai bună
izolare fonică, putând îndeplini criteriile pentru acoperișurile
din apropierea aeroporturilor. Aceste panouri cu structură tip
sandwich pot fi utilizate pentru o largă varietate de aplicații,
în special pentru acoperișurile înclinate, respectiv pentru
termoizolarea peste căpriori. 

Indiferent dacă este vorba de un acoperiș cu structură de
beton, lemn sau metal, cu căpriori aparenți sau nu, Bauder
oferă o soluție adecvată de realizare a sistemului de acoperiș,
cu material termoizolant, barieră de vapori și hidroizolație,
respectiv accesoriile necesare unui sistem complet. 

Cu noile game BauderECO și BauderKARAT Air+,
producătorul specializat în sisteme de izolare Bauder
își reafirmă interesul major pentru sustenabilitate,
care se traduce prin ma teriale performante, eco -
logice, dar și o locuire sănătoasă. Acestea se adaugă
unui portofoliu impresionant de produse care au
optimizat eficiența energetică a clădirilor, ba chiar au
transformat peisajul urban modern prin sis te mele
complete de acoperișuri verzi. 

NOI MATERIALE

Biomasă din materii 
prime regenerabile

Reziduuri de
materiale reciclate

Polipropilenă pură

Calcar fosilifer

Ambalaj reciclabil
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De mai bine de 40 de ani, Bauder a demonstrat eficiența
termoizolării peste căpriori, furnizând produse dedicate care au
fost utilizate în cadrul a milioane de proiecte. Prin această metodă,
panourile termoizolante sunt amplasate deasupra șarpantei,
constituind o anvelopă care protejează nu doar locuința, ci și
structura acoperișului, aflat astfel în zona caldă și uscată a
construcției. Elementele de izolare sunt ușoare și ușor de manipulat,
cu marginile profilate astfel încât să constituie o acoperire continuă
perfectă, sunt rezistente la compresiune și se poate păși pe ele în
siguranță. Izolația termică și structura de rigle pe care este fixată
învelitoarea pot fi montate într-o singură etapă de lucru. 

Structura de tip sandwich a noului BauderECO fost
concepută astfel încât montajul să fie rapid, fără a fi
necesare alte materiale termo-hidroizolante:

n Strat laminat
În partea superioară este amplasată o folie specială din

polipropilenă pură, care poate fi reciclată cu ușurință după
utilizarea plăcii. Suprafața este deosebit de rezistentă și
antiderapantă, ceea ce înseamnă că se poate păși în siguranță
pe ea atunci când placa este montată, chiar și pe vreme umedă.

n Grilă de tăiere
Este o grilă imprimată din 10 în 10 cm care permite de -

bitarea atunci când este nevoie, la margini sau pentru detalii,
precum și atunci când se realizează suprastructura învelitorii.

n Miez termoizolant
Acest miez este compus în mare parte din biomasă

(reziduuri din agricultură) și din diverse materiale reciclate,
ambele având cele mai mari performanțe de izolare (WLS
025) cu cea mai redusă rată de utilizare a energiei și a ma te -
riilor prime. Astfel, cele mai ridicate cerințe de izolare termică
sunt obținute la grosimi extrem de reduse ale panourilor,
acestea fiind de asemenea extrem de ușoare și de rezistente.

n Strat de acoperire
Straturile de acoperire permeabile la vapori sunt am -

plasate pe ambele părți ale panoului și sunt realizate din calcar
fosilifer amestecat cu vată de sticlă obținută din deșeuri ale
industriei alimentare. 

n Strat laminat autoadeziv pe orizontală și verticală
Cu ajutorul acestor continuări ale stratului de poli pro -

pilenă, panourile au o acoperire hidroizolantă continuă,
rezistentă, suprapusă imediat după montaj. Astfel stratul
termo-hidro izolant devine eficient la vânt și precipitații odată
cu montajul panourilor. 
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NOI MATERIALE

Poluanții din aer emiși de vehicule, avioane, nave și acti vi -
tatea industrială depășesc valorile limită admise pentru
sănătatea omului, în special în zonele metropolitane și în orașele
mari. Un factor cheie pe acest subiect este grupul de oxizi de
azot (NOx). Aplicând membrana recent dezvoltată, avem la
dispoziție o altă opțiune pentru acoperișurile terasă, care pot
contribui la îmbunătățirea calității aerului. Mai puțin oxid de
azot în aer și mai puțin praf fin înseamnă o calitate superioară a
aerului, cu efecte pozitive pentru sistemul respirator, în special
pentru astmatici, mai puține cazuri de cancer pulmonar.
Avantajele sunt evidente nu doar pentru oameni, ci și pentru
animale, care își pot recupera mediul de viață, sau plante, care
sunt mai puțin expuse ploilor acide. Un ”DA” pentru
BauderKARAT Air+ înseamnă un ”DA” pentru sănătatea
oamenilor și un angajament față de mediu! 

Beneficiile BauderKARAT Air+
n Răspândește mai puține noxe în aer;
n 100 m2 din această membrană de bitum reduce po lua -

rea anuală a unui autoturism (echivalentă consumului
unei mașini EURO 5 la 12.000 km anual);

n Datorită substanțelor active încorporate, efectele se
produc imediat de la aplicare;

n Efectele pozitive rămân aproape neschimbate chiar și
după mai mult de 10 ani de la aplicare;

n Este un material ideal pentru acoperișuri fotovoltaice,
mulțumită unei bune reflexii datorate ardeziei alb-gri
cu care este acoperită membrana.

Bauder a lansat recent un alt produs cu
un puternic caracter ecologic: mem -
brana bituminoasă Bauder KARAT
Air+ cu aplicare prin sudare, având o
acoperire specială de substanțe active
pentru neutralizarea poluanților prin
procesul de fotocataliză. Aplicată ca
strat final pentru acoperișurile terasă,

aceasta devine un factor activ în
bătălia pentru un aer mai
curat în orașe și nu numai. Se
poate aplica în cadrul oricărui
sistem termo-hidroizolant
pentru aco periș plat Bauder,
cu condiția să fie expusă
razelor de soare și aerului

încărcat cu
noxe, pe care
le va neu tra liza.

BauderKARAT Air+
reduce poluarea
aerului
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Cum se realizează depoluarea
n Acoperirea cu substanțe active - Din cauza emisiilor din
trafic și a activității industriale, în aer se găsesc molecule de oxid
de azot NOx. Pentru a le neutraliza, pe membrana acoperită cu
ardezie BauderKARAT Air+ se depune un strat de substanțe active
special dezvoltate și bre ve tate. 
n Procesul fotocatalitic - Stratul de substanțe active, împreună
cu lumina solară, începe un proces fotocatalitic ce transformă
compușii chimici de oxid de azot în substanțe inofensive,
poluanții fiind astfel neu tralizați.
n Aer purificat - În urma acestui proces, nu există reziduuri
dăunătoare. Apa de pe aceste acoperișuri, care spală reziduurile,
poate fi folosită fără probleme la udarea plantelor, de exemplu.
Este important ca membrana să rămână curată, pentru ca
ingredientul activ să poată interacționa cu sarele și cu mediul
ambiant. De aceea, membrana este prin concept hidrofilă și se
recomandă ca acoperișul să aibă o pantă de minimum 2%.

Experiență de peste 150 de ani 
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.

Fotocataliza este o metodă revoluționară din do meniul
nanotehnologiei care are aplicabilitate și în domeniul
ecologiei: de descompunere a poluanților mediului (din
aer sau apă), prin așa-numitele „procese de oxidare
avansată”. Este uneori denumit „fotosinteză artificială”,
deoarece, în prezența radiației UV, transformă compușii
organici, inclusiv poluanții precum NOx, în produși
netoxici (apă, dioxid de carbon).     

Date tehnice
Descriere Membrană termosudabilă

de top cu bitum polimer
Prelucrare Sudare cu flacară
Partea superioară Ardezie alb-gri cu proprietăţi

de reducere a oxidului de azot
Partea inferioară Folie termofuzibilă
Armătura Poliester compozit 300 g/m²
Lungime 5 m
Lăţime 1 m
Grosime 5,2 mm
Flexibilitatea la rece -25 °C partea superioară

-40 °C partea inferioară

Stabilitatea la cald +150 °C partea superioară
+120 °C partea inferioară

Alungire 23 %
Tipul utilizarii DO/E1 PYE KTP 300 S5
Număr articol 1713 0000



ACOPERIșuRI VERZIACOPERIșuRI ISTORICE

Acest palat merită să fie menționat pe o listă scurtă a monumentelor de

arhitectură britanice și europene, fiind un exemplu pentru dezvoltarea

propriului stil de a construi al locuitorilor acestor ținuturi, stil care va

deveni reper pentru tot spațiul anglo-saxon. Specifice sunt fațadele de

cărămidă aparentă, elementele decorative din piatră Portland și, mai cu

seamă, acoperișul cu șarpantă în manieră hammerbeam, ale cărui

ornamente interioare sunt deosebit de spectaculoase. Este nu doar un

monument de arhitectură, cum am mai menționat, ci și unul cu o valoare

istorică aparte, din epoca dinastiei Tudorilor. 

Hampton Court Palace

10
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Un vechi monument -
fântână, azi dispărut (con-

form arheologilor), a fost
recreat pentru a masca un
sistem audio modern care
le povestește vizitatorilor

istoria locului. 

Nașterea barocului englez
Coroana britanică a avut de-a lungul se -

colelor zeci, poate sute de reședințe, private
sau asigurate de stat, existente încă sau
dispărute. Una dintre cele mai faimoase este
Hampton Court Palace, din Londra, care are
marea calitate de a fi fost deținută de coroană
încă din timpul dinastiei Tudorilor, de la
Henric al VIII-lea. Căsătorit de șase ori,
schismatic față de catolicismul papal, fapt
care a dus la crearea Bisericii Anglicane,
acesta a rămas în memoria colectivă drept
unul dintre regii marcanți ai Angliei; este
motivul pentru care palatul Hampton Court
atrage irezistibil – toată lumea vrea să vadă
și să simtă atmosfera medievală britanică în
varianta ei originală, dinainte de apariția
primelor semne de modernitate. Este un
privilegiu să intri într-un spațiu unde au trăit
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Deși foarte grijulii cu
monumentele lor, englezii nu
le conservă în „baloane de
sticlă”. Aici se organizează
frecvent festivaluri diverse,
cinematografe în aer liber,
chiar concerte. Iar tinerii se
simt atât de bine, încât
deseori se cer în căsătorie...

acei regi sau nobili, dar și mii de oameni simpli
care au pus umărul la consolidarea uneia
dintre cele mai puternice monarhii ale lumii.
Se spune că la curtea regelui trăiau în acea
perioadă o mie de oameni, iar regele deținea
peste 60 de case și palate. Foarte important,
este singurul palat rămas din timpul domniei
lui Henric al VIII-lea, alături de St James din
City of Westminster, tot în Londra.

În sud-vestul Londrei, la circa 19 km de
centrul actual, cardinalul Thomas Wolsey,
favorit al regelui Henric al VIII-lea, construia
în 1515 – 1525 pe malul Tamisei un palat în
stil Tudor, cu influențe gotice și renascentiste.
Era cel mai frumos palat din Anglia acelor
vremuri, iar regele avea alocate mai multe
apartamente pe care le-a ocupat cu satisfacție
încă de la început. Construcția se caracteriza
prin simetrie și detalii clasice, iar unii istorici

ai artei regăsesc aici principiile de arhitectură
consacrate cuprinse în manualul De Car -
dinalatu a lui Paolo Cortese. Amestecul acesta
de stiluri a fost armonizat de o echipă de
meșteri italieni care lucrau în acea pe rioa dă
la curtea Angliei, dintre ei remarcându-se
sculptorul Giovanni da Maiano.

Peste ani, cardinalul a ieșit din grațiile
regelui și a fost nevoit să cedeze palatul - așa
a intrat Hampton Court Palace în posesia
monarhiei britanice, care l-a prețuit și l-a
dezvoltat în timp, începând chiar cu Henric
al VIII-lea. Acesta a continuat să îl extindă
după modelul lui Wolsey, definind astfel stilul
„gotic perpendicular”, specificic britanic. 

Atunci au apărut și multe anexe, în special
bucătării pentru curtea tot mai mare a
regelui, și Sala Mare, acoperită cu un plafon
din lemn executat în stilul hammerbeam roof,

ACOPERIŞuRI ISTORICE
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Odú Green Roof
Târgu Mureș  B-dul 1848 nr 2, e-mail : office@odu.ro 

TEL 0744 556 594  Fax/Tel 0365 882 236      

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 re zistente

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.

Membru al AAPR (ASOCIAȚIA ANTREPRENORILOR 
DE PEISAGISTICĂ DIN ROMÂNIA)

green roof

l Finalizăm contractele la timp, realizând acoperișuri
verzi cu garanție, fiabile în timp (referințe de 11 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

specific de asemenea arhitecturii bri tanice. Se
spune că regele și-a dorit atât de mult acea
sală, în care să își organizeze ospețele, încât
meșterii au fost presați să muncească
necontenit tip de 5 ani, în schim buri, inclusiv
noaptea, la lumina lu mânărilor. 

Acoperișul de tip hammerbeam este con -
si   derat de unii specialiști culmea meș    teșugului
medieval în acest domeniu, im pli când o
adevărată artă a dulgheriei și tâmplăriei, care
a devenit tradiție în acest spa țiu geografic.
Ingeniozitatea unei ase menea structuri constă
în faptul că acoperișul se sprijină pe niște
grinzi scurte din lemn, care la rândul lor sunt
susținute de o serie de stâlpi și arce,
concentrând toată greutatea aco perișului pe
ziduri sau pe stâlpii de susținere ai
construcției. Rezultatul este o structură
complexă în trepte, cu un efect estetic
deosebit, potențat de ornamentica ce poate fi
adăugată pieselor din lemn. Astfel, nu mai
sunt necesare grinzi de dimensiuni mari, care
să traverseze întreaga lățime a incintelor, totul
rezolvându-se prin acest caroiaj de bucăți
scurte din lemn ce permite simultan crearea
unui spațiu mai înalt, cu vedere direct spre
suportul învelitorii, foarte potrivit ca aspect
arhitecturii gotice. Se poate vorbi de variante
simple, cu un singur rând  de „grinzi ciocan”,
de variante duble (când este suprapus un nou
rând de grinzi și stâlpi plus arce), sau de
variante „false”, la care pe grindă nu se sprijină
niciun stâlp – o variantă mai simplă. Se pare
că primele asemenea structuri au fost realizate
la sfârșitul secolului al XIII-lea, un exemplu
fiind acoperișul sălii pelerinilor la Catedrala
din Winchester. Alte construcții care au fost
acoperite în sistem „hammer beam roof” au
fost Westminster Hall (sec. al XIV-lea), sala
mare a Palatului Eltam sau sala castelului
Stirling (sec. al XV-lea), sala Middle Temple
din Londra (sec. al XVI-lea), sala Parla -
mentului din Edinburgh și sala castelului din
același oraș, capela New College Oxford și
multe altele. Britanicii s-au atașat atât de mult
de estetica acestui tip de acoperiș încât au
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Pasiunea britanicilor pentru
plante, locale sau exotice, nu
se dezminte. Hampton
Court are cel mai vechi
labirint de gard viu din lume,
o viță de vie de 250 de ani și
trei sere cu colecții de plante
rare. Există și oranjerie, care
poate deveni rapid sală de
evenimente. Parcul care se
întinde până la Tamisa are
peste 300 de hectare, din
care o zecime este
amenajată spectaculos.

au apelat la ea și în epoca industrială, rea -
lizând structuri metalice asemănătoare, dar
pe alte principii de rezistență a construcției –
grinzile ciocan erau pur deco ra tive.      

Tot din acea perioadă datează poarta
secundară (denumită și Anne Boleyn) cu ceas
astronomic, un ceas pre-copernican, care
arăta ora, luna anului, fazele lunii, chiar
nivelul Tamisei – foarte important pentru cei
care voiau să treacă râul spre centrul Londrei,
folosind podul mobil. 

În frământatul secol al XVII-lea, cu
schimbări dinastice (venirea la tron a familiei
Stuart), divergențe religioase și, desigur,
sângerosul război civil englez, palatul a scăpat
ca prin minune de distrugeri. Ba chiar au fost
demarate noi lucrări de reconstrucție și
extindere, în special ale regelui William al III-
lea, faimosul William de Orania, care
intenționa să se ridice prin aceste construcții
peste notorietatea monarhiei franceze, glo -
rioase pe continent, la Versailles. În cadrul
acestor lucrări, a fost sacrificat parțial stilul
Tudor al palatului, care a rămas până azi în
două maniere distincte: Tudor și, în zona
refăcută, baroc. Totuși, specialiștii vorbesc
despre o oarecare unitate estetică a edi -
ficiului, datorită simetriei și fațadelor de
cărămidă roșie prezente la întreaga con -
strucție. Ornamentica din piatră Portland și
ancadramentele deschiderilor creează un
contrast aparte, care va influența decisiv
arhitectura anglo-saxonă. Părintele acestor
reinterpretări a fost nimeni altul decât Sir

ACOPERIŞuRI ISTORICE
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Christopher Wren, faimosul arhitect căruia i
se datorează și proiectul Catedralei Saint Paul
din Londra.

Alți specialiști vorbesc despre nea jun surile
intervențiilor lui Wren, deoarece din perioada
Tudorilor nu au mai rămas decât puține
elemente decorative, cum este spectaculosul
plafon de lemn și ipsos al capelei regale. Realizat
pe structura unui acoperiș hammer beam, este
considerat cel mai important asemenea element
de con strucție din Marea Britanie.  

Viața la curtea regală
Împrejurimile rurale ale palatului s-au

transformat de atunci, devenind azi cartierul
Richmond upon Thames al metropolei
engleze. 

Ceasul astronomic din turnul
care marchează intrarea în
curtea interioară a fost
montat în 1540 și încă te poți
baza pe el. De-a lungul
timpului a fost modernizat,
iar erorile au fost eliminate. 
Cu un diametru de aproape 5
metri, ceasul arată ora, ziua
din lună, semnul zodiacal și
faza lunii. Aceasta din urmă
este importantă pentru a
stabili fluxul și refluxul mării,
care influențează și nivelul
Tamisei. Dacă vizitatorii
palatului nu țineau cont de
acest lucru, riscau ca la
întoarcerea în Londra, care se
făcea pe calea apei, să se
lovească de London Bridge. 

Palatul are nu mai puțin de
1000 de camere, multe dintre
ele fiind dormitoare. Paturile
cu baldachin sunt oarecum
comune aici, specta culo -
zitatea lor fiind proporțională
cu rangul ocupantului,
desigur.
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Grădinile dimprejurul palatului pe care le
putem vedea azi datează de la sfârșitul
secolului al XVII-lea, fiind concepute con -
form manierei baroce impuse de Wren, sub
influența arhitecturii de la Versailles (într-
adevăr, desenele au aparținut unui elev al
peisagistului lui Ludovic al XIV-lea, André Le
Nôtre); nimic din spațiile amenajate nu mai
amintește de vremea lui Henric al VIII-lea, în
afară de o grădiniță reconstituită cu un secol
în urmă și un pavilion pe malul Tamisei.
Oricum, grădinile sunt conservate în cel mai
înalt grad, fiind incluse la prima clasă în
registrul parcurilor și grădinilor istorice.   

Regele George al II-lea (domnia: 1727 –
1760) a fost ultimul monarh britanic care a
locuit în palat. George al III-lea, nepotul și
succesorul său, nu a mai călcat în interior din
momentul încoronării, deși venea uneori să
vadă vița de vie plantată de faimosul grădinar
Lancelot Brown. Această viță există și azi,
după 250 de ani, fiind considerată cea mai
mare din lume: butucul are o cicumferință de
1,2 metri, iar cea mai lungă coardă are 35 de
metri. În septembrie, doritorii pot cumpăra
struguri din producția anuală de circa 300 de
kg, cu satisfacția că au mâncat fructe din
aceeași viță cu regii Marii Britanii. 

Din 1760, palatul a fost folosit pentru a
găzdui rezidenții favorizați ai Coroanei,
eventual cei care aduseseră servicii deosebite

Marii Britanii, dar la fel de bine au fost
amenajate o serie de apartamente care erau
închiriate pur și simplu, desigur celor care își
permiteau asemenea extravaganță. Mai
târziu, în timpul reginei Victoria (pe la 1838),
Sala Mare a fost complet restaurată și palatul
a fost deschis publicului, devenind imediat
un obiectiv turistic major. În primele patru
decenii, au fost numărați nu mai puțin de 10
milioane de vizitatori. Și astăzi palatul este
deschis publicului, oferind ocazia vizi ta -
torilor de a vedea un număr mare de opere
de artă din Colecția Regală. 

De asemenea, într-o zonă limitrofă a
proprietății, se organizează anual în iunie
Festivalul Hampton Court Palace (un eve -
niment muzical) și o expoziție de flori -
Hampton Court Palace Flower Show, cel mai
mare eveniment de acest gen din lume.

Trebuie spus că palatul se află în ad mi nis -
trarea unei fundații independente, Historic
Royal Palaces, controlate totuși de secretarul
de stat pentru cultură (ca reprezentant al
monarhiei), dar se susține financiar doar din
donații, voluntariat, sponsorizări și, bine în -
țeles, biletele vândute pentru vizitarea
obiectivelor, care nu sunt puține. Dacă so co -
tim că și alte clădiri istorice au același statut
(Turnul Londrei, Kensington Palace,
Banketing House ș.a.), iar interesul turistic
este considerabil, avem imaginea unei ini ția -
tive de succes, datând din anii 1980, care
numai în Marea Britanie putea să ajungă la
această formă. Fundația respectivă își are
sediul chiar la Hampton Court Palace.  

Dincolo de spectaculozitatea aparta men telor
regale, vizitatorii palatului sunt atrași de viața de
zi cu zi a curții, în special de ceea ce se petrecea
în bucătăriile palatului, azi restaurate și aduse
la aspectul din perioada dinastiei Tudorilor; în
promovarea turistică se accentuează ori gi -
nalitatea spațiului și at mos fera specifică
domniei lui Henric al VIII-lea, iar oaspeții sunt
invitați să asiste și chiar să se implice în diverse
activități des fășurate după tipicurile curții și cu
mijloacele secolului al XVI-lea.
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Ca în cazul multor obiective turistice din
insulele bri tanice, vizitatorii devin imediat
proactivi și sunt încântați să încerce tot felul de
experiențe noi, realizând care erau provo că rile
vieții de zi cu zi acum jumătate de mil eniu. 

Aceste bucătării, un adevărat labirint,
erau cele mai mari și mai faimoase din
Anglia acelei epoci, având peste 200 de
bucătari, ajutoare, servitori și paji, care
pregăteau masa pentru cel puțin 800 de
persoane în fiecare zi. Hrana curții era o
preocupare complexă, grea (desigur, fără
facilități moderne, precum congelarea,
prelucrarea termică controlată etc.); focul
ardea continuu în cuptoare, consumând
circa 1,3 milioane de bușteni anual. Aici
trebuie adăugate câteva detalii. În acea
epocă, încălzirea unei case și pregătirea
alimentelor cu ajutorul unei sobe sau
șemineu erau un lux rezervat aris to crației;
majoritatea oamenilor făceau focul în
mijlocul casei, umplându-și plămânii cu
fum. Palatul însă a beneficiat din plin de
aceste șeminee deschise, iar fumul era
evacuat prin coșuri pe care constructorii le-
au abordat într-o manieră decorativă demnă
de menționat, cu modele geometrice și vege -
tale executate minuțios de maeștrii
că ră  midari și zidari. Realizate din cărămidă
arsă, acestea se înalță zvelt deasupra
clădirilor; chiar dacă palatul a fost refăcut în
secolul al XVII-lea, coșurile au fost păstrate,
astfel încât ele reprezintă acum cea mai mare
colecție specifică – 241 de coșuri. În anii

1970 – 1980, au fost restaurate atent, ca
elemente de patrimoniu autentic, folosind
aceleași tipuri de cărămizi și mortare ca în
Evul Mediu târziu. Coșurile de fum de la
Hampton Court au devenit faimoase, astfel
încât devenise o modă ca marile conace și
palate să aibă ceva similar.

Piatră Portland și ceramică arsă
Piatra a fost folosită din plin pentru

ridicarea acestu edificiu; în epocă, dar și mai
târziu, pentru marile edificii ale Londrei se
apela foarte mult la piatra extrasă din Insula
Portland (Dorset), un sortiment de calcar alb-
cenușiu utilizat încă din epoca ocupației
romane. Exploatarea a fost reluată în secolul
al XIV-lea, urmând ca în secolul al XVII-lea
să devină „standardul”, mai ales după ce Wren
a folosit-o din plin pentru Catedrala St Paul
(circa un milion de metri cubi!). Utilizarea
pietrei a apărut și în contextul re gle men tărilor
din construcții – după incendiul major din
1666, era obligatoriu să fie prevăzute ma -
teriale ignifuge. Piatra de Portland era extrasă
din insulă, încărcată pe vase și adusă, pe mare
și pe Tamisa, până la Londra. 

Bucătăriile au funcționat la
capacitate maximă până în
1737, când familia regală a
decis să renunțe la această
reședință cu regim
permanent. Din cei 200 de
bucătari care activau, trei
erau maeștri: unul era
dedicat regelui, unul reginei,
iar încă unul restului
locatarilor. Munca
personalului era dificilă și,
inițial, nu în condiții igienice
tocmai corecte; astfel încât
Henric al VIII-lea a trebuit să
le impună bucătarilor și
servitorilor să se îmbrace mai
îngrijit, sau măcar să se
îmbrace...

Canalizarea ascunsă sub
pardoseli datează în bună
măsură din anii 1870, când
a fost întocmit și un prim
plan de canalizare a
proprietății. Pe timpul lui
Henric al VIII-lea, evacuarea
apei uzate, ca și a deșeurilor
de tot felul, se făcea absolut
aleatoriu, regele fiind nevoit
din când în când să pără -
sească palatul, împreună cu
suita sa, pentru ca locul să
fie curățat și aerisit. 

ACOPERIŞuRI ISTORICE
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Astfel, la Hampton Court, coloanele
gotice ce se înalță din fundații, anca dra -
mentele deschiderilor, unele statui și
ornamente, toate au putut fi executate din
acest material avantajos ca rezistență și
capacitatea optimă de a putea fi prelucrat.
Specialiștii în construcții sunt familiarizați cu
denumirea acestei roci prin intermediul așa-
numitului „ciment Portland” (ciment
hi  draulic), a cărui textură și culoare sunt
foarte asemănătoare cu cele ale rocii din
insula britanică menționată, drept pentru
care a și fost brevetat sub acest nume în 1824. 

Cărămida arsă este un alt material
întrebuințat din plin aici, marcând orientarea
britanicilor de la gotic spre un stil eclectic, cu
influențe renascentiste, care le va deveni
caracteristic. În Evul Mediu, obținerea
cărămizii era încă un proces costisitor, care
avea de asemenea un control strict din partea
monarhiei: fiecare cărămidă avea sigiliul
regal, cu impozitul de rigoare, ceea ce făcea
ca materialul să fie accesibil doar celor
privilegiați. Totuși, regatul era prosper, astfel
că au apărut multe case, conace și palate din
cărămidă, preluând maniera de a construi de
la curtea regală. Cărămizile erau realizate de
cele mai multe ori de cărămidari itineranți,
care își stabileau „cartierul general” în funcție
de locul de extracție a argilei și șantier.
Întrucât calitatea argilei nu era totdeauna
optimă, aceasta trebuia „spălată” de sărurile
care ar fi afectat calitatea cărămizilor, prin
urmare, materia primă era de multe ori cu un
conținut mare de apă; în urma arderii în

cuptoare, cărămizile erau de dimensiuni
variate, mai mici decât dimensiunile ma -
trițelor din cauza evaporării apei.  Totuși, se
încerca respectarea unor standarde și chiar
erau fabricate cărămizi cu forme particulare,
pentru decorațiuni, plinte, colțuri etc. Pentru
a crea cărămizi de nuanțe diferite, prin care
să se obțină anumite jocuri cromatice pe
fațadă, se foloseau procedee elaborate de
tratare a cărămizilor cu diverse soluții și pig -
menți (ocru și var în principiu). 

Arhitectura specifică a palatului, cu
creneluri și aticuri, specifică atât zonei gotice,
cât și celei baroce, nu oferă posibilitatea
etalării acoperișurilor, cu excepția unor
turnulețe și a spectaculoaselor coșuri de fum.
Putem spune totuși că învelitorile, cu pantă
mică, sunt realizate din țiglă și ardezie, care
nu impietează cu nimic asupra aspectului
general atunci când sunt observate de la mare
distanță, așa cum se întâmplă aici. 

În lumea arhitecților și istoricilor arhi tec turii
se vorbește despre influența pe care a avut-o
acest palat englez, cu piatră și cără mi dă apa -
rentă, asupra modului în care au început să
construiască ulterior britanicii, dar și a manierei
în care și-au conceput pro prietățile magnații
americani de peste Oceanul Atlantic. Un
exemplu bun este Florham, casa (mai degrabă
palatul) familiei Vanderbilt din Madison, New
Jersey, un reper american de primă mână.
Pentru cei atenți, trecerea de la stilul Tudor la
baroc reprezintă o evoluție a unei viziuni rurale,
strict func ționale, către una monumentală,
rafinată, demnă de o curte regală europeană. 

Realizarea acoperișului pe
structură hammerbeam a
reprezentat o adevărată
revoluție în arhitectura
britanică medievală, care a
permis construcții mai înalte
și mai rezistente fără a apela
neapărat la piatră sau zidărie,
rămânând în același timp
fidelă stilului gotic. 

ACOPERIŞuRI ISTORICE
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NOI TEHNOLOGII

General Membrane România, parte a grupului General Membrane Spa, cu parteneri în peste 50 de țări, este o companie specializată
în producția și comercializarea de membrane bituminoase. Încă din 2007, anul înființării, fabrica de la Buzău produce membrane
bituminoase la standarde internaționale, investind permanent în tehnologii noi. Astfel, la General Membrane România se produc
peste 21 de game de membrane bituminoase, de la game standard la game pentru lucrări de infrastructură rutieră sau feroviară,
acoperișuri verzi sau bariere de radon. Din 2019, tot la Buzău s-a început producția pentru General Termo – un sistem inovator de
impermeabilizare cu termoizolație integrată, dar și de polistiren expandat – General EPS. Pentru 2020, este programată punerea în
funcțiune a unei linii noi de fabricare a produselor lichide pentru hidroizolații ( amorse, membrane lichide, vopseluri protective).

General Termo – o inovație marca General Membrane
Reprezintă sisteme de izolare termică compuse din panouri EPS,
EXP sau PIR cașerate cu membrană bituminoasă. 

ACADEMIA DE HIDROIZOLAȚII 
Pentru al șaselea an consecutiv, General Membrane România a

organizat cursuri de montaj pentru membrane bituminoase, fiind
și al doilea an în care cursurile au fost organizate în colaborare cu
Ministerul Muncii. Acestea s-au încheiat cu diplomă de absolvire
pentru ocupația de Izolator Hidrofug, cod COR 712403. Ediția 2020
a avut 27 de absolvenți ai cursului, toți obținând calificative mari.

GENERAL MEMBRANE

Buzău
Tel: 0238.718 181 /Fax: 0238.719.191; Email: office@generalmembrane.ro
București
Tel./Fax: 021.224.10.97; Email: bucuresti@generalmembrane.ro
www.generalmembrane.ro

General Membrane România 2020

Noutățile anului 2020 
n Extinderea spațiilor de depozitare cu 6.200 mp;
n Extinderea spațiilor de producție: linie de cașerare, linie de

producție polistiren expandat, linie pentru produse lichide
(în derulare);

n Extinderea spațiilor de birouri (2175 mp în prezent, cu sală
de conferințe);

n Cursuri acreditate pentru hidroizolatori (Academia de
Hidroizolații General Membrane);

n Un nou website, cu soluții tehnice și caiete de sarcini integrate.

Soluții și caiete de sarcini «la cheie» pe
www.generalmembrane.ro

Cu ajutorul acestei platforme interactive, General Membrane
poate oferi colaboratorilor săi (arhitecți, proiectanți, firme de
construcții) un serviciu personalizat de asistență tehnică, respectiv
realizarea ad-hoc a caietelor de sarcini conform proiectului sau
cerințelor arhitectului. 

Dezvoltarea Shworoom-ului General Membrane Brașov și
a Centrului de Hidroizolații Suceava: deschise în 2017, în
acestea puteți găsi stratigrafii ale celor mai uzuale tipuri de terase
- circulabile, necirculabile, inversate, cu pardoseală flotantă sau
acoperiș verde, specialiști care oferă consultanță arhitecților,
firmelor de construcții și echipelor de montatori. 
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EVENIMENT

ANUALA DE ARHITECTURĂ
Program iunie-decembrie – București 2020

Filiala București a Ordinului Arhitecților din România lansează ediția a XVIII-a a Anualei de Arhitectură
București. Anul 2020, afectat de COVID19, devine o perioadă de investigare, regândire și redefinire a
multor din obișnuințele noastre spațial-urbane. În acest sens, cei doi curatori danezi ai Anualei, Marc
Jay și Kristoffer Lindhart Weiss, propun o temă de dezbatere internațională: “Never waste a good crisis”,
prin care se va discuta cum diferitele orașe europene fac față acestei perioade, ce schimbări pot apărea
și cum putem transforma creativ situațiile de criză. 

Competiția de proiecte, Anuala 2020,
prin juriile internaționale, va premia cele mai
bune proiecte realizate în capitală, cele mai
bune proiecte de portofoliu ale arhitecților

bucureșteni, dar va iniția și un premiu nou
orientat către mediul de arhitectură și
antreprenoriat internațional. Anuala va
premia întreaga echipă ce implementează
un bun proiect de arhitectură: arhitect,
client, antreprenor, project manager, in -
giner, constructor.

În cadrul programelor Anualei vor fi
dezvoltate câteva acțiuni cu totul noi:
Forumul Internațional Arhitect Antre prenor,
Programul Profesional Glosarul de Termeni
din Legislația de Construcții și Proiectare,
Programul de dezbateri Ra portul pentru
București 2020, Manifestul pentru Design
Inclusiv și Ghidul de Acce sibilizare Urbană.

Prin programul “Explore Bucharest”,
Anuala va dezvolta tururi de arhitectură
contemporană în Capitală, cu scopul de a
încuraja și a scoate în evidență eforturile

Revista noastră este partener tra dițio nal al evenimentelor organizate în cadrul
Anualei de Arhitectură Bu cu rești, la care particianții primesc gratuit ultima
ediție a publicației.

B U C U R E Ș T I 2 0 2 0

Categorii de proiecte
n Arhitectură Construită
n Arhitectura Spațiului 

Interior
n Cercetări prin Arhitectură
n Proiecte de Portofoliu
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con temporane ale arhitecților bu cu reșteni.
Programul va fi realizat împreună cu
Universitatea de Arhitectură și Ur banism
„Ion Mincu”, precum și cu Uniunea Arhi tec -
ților din România. Aceste tururi de
arhi tectură și interviuri re prezintă mo dalități
interdisciplinare de a lucra cu spațiul pentru
a evidenția calitatea lu crărilor realizate de
arhitecții români împreună cu întreaga
echipă. Echipa este alcătuită din beneficiarii,
antreprenorii, inginerii și constructorii
proiec telor. Cu toții împreună printr-o bu nă
colaborare, realizează calitatea în con strucții.

Tema Anualei din acest an propune o
dezbatere internațională privind situația
actuală a perioadei pandemice și cum
orașele europene fac față crizei. Accentul
este pus pe posibilele schimbări care pot
apărea la nivelul vieții cotidiene și a
contextului urban, și cum putem inova și
îmbunătăți mediul nostru plecând de la
criza pandemică. La nivel mondial, ome nirea
s-a adaptat crizei, lucrând în principal de

acasă, printr-un efort cu totul re marcabil.
Căminul, “acasă”, a căpatat noi valori, cumva
uitate, de-a lungul timpului. Dacă în trecut,
acasă însemna și locul de munca, iată că
acum am revenit să lucrăm departe de locul
modern de muncă. Începând cu acest an,
vor fi acordate distincții pentru 12 lucrări de
arhitectură europeană, proiecte construite
în ultimul an, și care definesc aspecte
importante ale temei curatoriale ale Anualei
de Arhi tec tură București 2020. Juriul pentru
aceste lucrări este reprezentat de curatorii
Anualei 2020. Lucrările vor fi alese din
spațiul european. Arhitecții selecționați vor
fi invitați să participe la dezbaterile legate
de tema curatorială.

Registrul Operatorilor Economici cu
Cod CAEN 7111 este o denumire ge nerică
pentru o cercetare de piață pentru firmele
care exercită acțiuni de proiectare de
arhitectură pe piața bucureșteană. Cer -
cetarea se bazează pe câteva criterii de
analiză, printre cele mai importante fiind

statutul arhitectului în cadrul firmei, fiind
cunoscut faptul că legea românească per -
mite oricui să înființeze firme ce conțin și
proiectare de arhitectură. Acest fapt
influențează în mod direct calitatea me diului
construit precum și calitatea vieții. Cer -
cetarea este un proiect de analiză al OAR
București în parteneriat cu Asociaţia
Societăţilor de Arhitectură din România
(ASAR) și cu Registrul Ur baniștilor din
România (RUR), în cadrul programului
OARB Arhitect Forum. Anuala de Ar hi tec -
tură București or ga nizează două dez  bateri
profesionale cu această temă.

Concurs de fotografii
Ai lucrat de acasă? Ai lucrat dintr-

un loc total diferit de cel obișnuit?
Cum te-ai adaptat în această pe rioa -
dă? Ai locul tău special de unde
comunici în online cu colegii? Anuala
de Arhitectură București 2020 te
invită să trimiți cea mai frumoasă
imagine cu spațiul tău de lucru, așa
cum ți l-ai amenajat chiar tu sau cum
vrei să-l transformi pentru această
perioadă.  

Vom creea un album digital online
aflat pe site-ul Anualei de Arhitectură
București. Imaginile trimise vor arăta
cum, în plină pandemie, transformarea
că mi nului și a locului de muncă sunt
opor tunitați pentru un posibil nou în -
ceput.  Vă invităm ca fiecare imagine
să fie însoțită de numele autorului și
locul unde a fost realizată fotografia.
Rezoluția imaginii trebuie să aibă
aproximativ 100 x 100 pixeli si să fie
de format jpg, tiff sau pdf. Adresa
unde puteți trimite: concursuri@oar-
bucuresti.ro
Cele mai reprezentative patru imagini
vor fi premiate de către Partenerii
Anualei de Arhitectură, fiecare cu
suma de 300 euro.

www.anuala.ro
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Fibrostir XPS este un tip de panou din polistiren extrudat care, lansat în 2012 ca soluție accesibilă pentru izolarea termică
a clădirilor, s-a bucurat de un succes deosebit pe piața europeană. Panourile Fibrostir XPS au fost produse pentru prima
dată la Fibrotermica Italia, o companie marca FI-VE Isolanti, din holdingul IWIS, cunoscut la noi pentru șindrila Tegola și
o serie de inovații notabile din domeniul acoperișurilor.

Chiar dacă și-a început activitatea relativ recent, în septembrie
2019, Fibrotermica Technology este deja unul dintre cei mai
importanți producători din domeniul panourilor izolatoare,
deținând 20% din cota de piață XPS de la noi din țară.
Caracteristica cea mai importantă, pentru care este recunoscută
placa Fibrostir XPS, este coeficientul termic redus, astfel încât
consumul de energie necesară scăderii temperaturii interioare pe
timpul verii, respectiv încălzirii pe timpul iernii, este redus notabil,
ceea ce justifică modul în care compania Fibrotermica a crescut
atât de repede, într-un timp atât de scurt. 

FIBROTERMICA TECHNOLOGY

Șoseaua București Nr. 10, Buzău
Tel: +4 0742 037 037
E-mail: office@fibrotermica.ro
www.fibrotermica.ro

Fibrostir XPS este produs 
acum și în România!

Creșterea este explicată și de cel mai recent studiu despre piața
izolațiior din România, realizat în luna iunie 2020, care arată că
izolațiile din polistiren extrudat câștigă din ce în ce mai multă
popularitate, cu o creștere de la 22 milioane de Euro în 2015 la
aproape 37 de milioane de Euro în 2019, fiind singurul tip de
izolație cu popularitate în creștere substanțială, dintre cele incluse
în studiu.

Proprietățile polistirenului extrudat
Pe lângă remarcabila rezistență la deformare, Fibrostir XPS

asigură și o valoare minimă de permeabilitate la vapori, care
reduce condesul format în interiorul spațiilor construite și astfel
izolate. Fibrostir XPS are grosimi și suprafețe variate, ceea ce îl fac
optim pentru izolarea celor mai diverse încăperi și suprafețe, de la
terase inversate la acoperișuri înclinate.

Cu grosimi de la 20 mm până la 120 mm, plăcile pentru izolații
din polistiren extrudat produse la Fibrotermica România au
lungimea standard de 1.250 mm, iar lățimea este de 600 mm.
Tipurile de suprafață sunt: suprafață lisă, suprafață rugoasă și
suprafață gofrată. Începând cu grosimea de 300 mm, plăcile se
pot produce atât cu margine dreaptă, cât și cu margine cu falțuri.
Plăcile sunt ambalate în pachete din polietilenă albastră, marcată
Fibtrostir XPS, având eticheta specifică tipul de produs și
dimensiunilor lui. Din fabrica Fibrotermica România, Fibrostir XPS
se comercializează pe paleți, acoperiți la rândul lor cu încă un strat
de polietilenă transparentă. Transportul este GRATUIT în toată
țara pentru comenzile plasate direct la fabrică sau prin agenții din
fiecare județ.
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Șindrila bituminoasă Tegola a primit recent un upgrade! Este vorba despre pastila termoadezivă aplicată din fabrică, care simplifică
montajul și face acoperișul și mai rezistent la modelele Premium Rectangular și Premium Traditional. 

Șindrila bituminoasă cu noua pastilă
termoadezivă de la Tegola

Șindrila bituminoasă premium este de mai bine de 30 de ani
asociată în Europa numelui Tegola Canadese, iar din 1991, de când
a început să fie disponibilă și în țara noastră, „tegolele” și-au do vedit
rezistența construind practic încrederea românilor în acest sistem. 

De-a lungul timpului, șindrila bituminoasă a primit mai multe
îmbunătățiri din perspectiva formei, culorilor sau tehnicii de
montaj. Astăzi, inovația care face diferența vine să ușureze munca
montatorilor, amatori sau profesioniști. Este vorba despre pastila
termoadezivă bituminoasă, inovație dezvoltată de către specialiștii
de la Departamentul de Cercetare și Dezvoltare al Tegola
Canadese. Ea face montajul mai eficient, adăugând în același timp
un plus de rezistență învelitorii în condițiile climatice severe.

4 puncte de forță 
l Sigilarea cuiului pentru o impermeabilitate garantată, chiar

și în punctele critice. 
l Suprafață adezivă dublată, pentru o aderență mai bună și

o fermitate ridicată a șindrilei. 
l Indicare precisă a punctului de batere a cuiului, pentru a

elimina erorile de montaj. 
l Pastile sincronizate, pentru a le face invizibile odată aplicate.  

4 mari  avantaje
l Mai sigur
l Mai etanș
l Mai precis
l Mai frumos

Aceste elemente noi se dovedesc esențiale când luăm în calcul
schimbările climatice, care provoacă perturbări de vreme și
episoade cu temperaturi extreme din ce mai dese în multe zone
de pe planetă, cu efecte vizibile atunci când acoperișul are
minusuri la montaj sau este expus excesiv.

Tegola România - 24 de ani de servicii
premium!

Șindrila bituminoasă Tegola pentru acoperișuri înclinate este
printre cele mai apreciate învelitori datorită greutății reduse (între
8 și 9 kg/mp, în funcție de model), dar și pentru calitatea
bitumului Tia-Juana folosit la fabricarea ei, recunoscut pentru 

TEGOLA ROMÂNIA

Buzău – Sediul Central
Mobil: 0723.377.000; Email: office@tegola.ro
București – Office
Tel./Fax: 021.224.10.97; Email: bucuresti@tegola.ro
www.tegola.ro

rezistența la oscilații de temperatură extreme. Toate modelele de
șindrilă bituminoasă de la Tegola România beneficiază de servicii
premium pentru clienți, precum transport gratuit și consultanță
gratuită la montaj. 
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Textile în Transformare – este ceea ce facem la Mehler Texnologies® din 1837. Și o nouă transformare tocmai a avut loc:
Mehler Texnologies® se alătură Grupului Freudenberg prin achiziția de către acesta din urmă a Low & Bonar Group. 

Pentru informații suplimentare vizitați 
www.mehler-texnologies.com, 
www.freudenberg.com 

Mehler Texnologies® se alătură 
Grupului Freudenberg

SC Low & Bonar Romania SRL

Tel : 021.369.57.51, 0723912647

E-mail: sorin.olteanu@lowandbonar.com
www.mehler-texnologies.com

București

DESIGN ȘI STABILITATE 
Exigențele legate de tensiunea exer citată asupra suprafețelor

de membrană determină forma și modelarea marginilor,
elementele de tensiune și ancorele. Prin cipiile de construcție au fost
stabilite cu câteva decenii în urmă, pe baza calculelor statico-
dinamice, urmărindu-se simularea unei structuri naturale. Cu atât
mai mult, astăzi se utilizează modele generate computerizat, care
permit o construcție foarte stabilă, bine di men sionată și executată
automat. Analiza structurală este complet integrată în designul
arhitectural, iar geometria mem branei este stabilită printr-o tehnică
de „ge ne rare a formei” pentru a asigura echilibrul static al sistemului. 

Grupul Freudenberg este un grup de întreprinderi germane
private cu o tradiție îndelungată în textile. Carl Johann Freudenberg
a fondat compania  în Weinheim în 1849. La mai puțin de 200
kilometri distanță și aproximativ în aceeași perioadă, Valentin
Mehler deschidea o moară pentru țesătorie la Fulda. 

Grupul Freudenberg operează peste 500 de locații în 60 de
țări. În 2019, Grupul Freudenberg avea un număr de 50.000
angajați în întreaga lume, genera vânzări de 9.5 miliarde €  și un
profit operațional de 820 milioane €. Mehler Texnologies® se
alătură diviziei de Materiale  Performante, un furnizor global de
top de  textile inovative pentru o gamă largă de piețe și aplicații
precum automotive, materiale de construcții, energie, sănătate,
interioare, produse pentru încălțăminte și pielărie ca și alte
domenii de aplicare speciale.

Materialele textile de aplicație tehnică ale Mehler Texnologies®
vor spori amplul portofoliu al Freudenberg, iar grație stabilității
financiare a Grupului și dedicării acestuia cercetării și inovării, vor
marca noi praguri de inovare și durabilitate în strânsă cooperare
cu clienții, partenerii de afaceri și lumea științifică. 

Brandurile recunoscute Mehler Texnologies®-VALMEX®,
POLYMAR®, AIRTEX® și PLASTEL® vor continua să fie un reper al
performanței pentru acoperiri de stadioane, prelate camioane,
prelate industriale, protecții la soare, corturi, acoperiri de piscine,
ambarcațiuni, containere flexibile, fațade și nenumărate alte
aplicații. 

În același timp, echipa Mehler Texnologies® va continua să
ofere același nivel ridicat de service și dedicare clienților, furnizând
produse de înaltă calitate “Made în Germany”. 
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Mehler Texnologies® - membrane 
moderne pentru o arhitectură a luminii

Arhitectura tensionabilă este, pro babil, una dintre cele mai vechi
metode utilizate pentru a oferi protecție în fața condițiilor climatice
ostile și a atacurilor unor animale de pradă. Banalul cort conic reprezintă
cea mai simplă formă de structură tensionabilă care excelează în
contextul lipsei materialelor de con strucție și al nevoii de mobilitate.
Cu atât mai mult, materialele moderne folosite în arhitectura
contemporană pentru aceste structuri pot da o altă formă spațiului,
permițând arhitecților să „sculpteze” tridimensional, într-o manieră
aproape imposibilă pentru orice alt tip de ma terial. Este o arhitectură
care oferă chiar mai mult: designerul se poate juca cu lu mina, mai ales
cea naturală, prin on dularea contururilor, unghiuri sur prin zătoare, uniri
între spații. Iluminatul natural este, astfel, un element esențial al viziunii
asupra spațiului, dorit și încurajat pentru economisirea energiei.

Un exemplu grăitor de longevitate al acestui concept este
teatrul în aer liber din Elspe (Germania), realizat în 1978 cu
membrană invelită cu PVC Tip IV, produsă de Mehler Texnologies. 
Materialele Mehler Texnologies sunt în principal „pre-întinse” prin
aplicarea unor forțe diferite în ambele direcții. Direcția urzelii (pe
lungimea desfășurării materialului) are o întindere mai mică pentru
a stabiliza elongația în acest sens. Direcția țesăturii (pe lățimea
desfășurării materialului) are o întindere mai mare pentru a absorbi
tensiunea ortogonală care se produce în procesul de instalare. 

AVANTAJELE MATERIALELOR SUDABILE
ACOPERITE CU PVDF 

Mehler Texnologies, un pionier în învelișurile PVC-PES, a
introdus în urmă cu mai mult de 18 ani membrana sudabilă
acoperită cu PVDF. Materialele Mehler acoperite cu strat PVDF
includ un grund între lacul care se aplică peste stratul superior și
învelișul PVC, completând cele 5 componente care alcătuiesc

produsul. Acesta este motivul pentru care materialul nostru este
sudabil, ușor de produs și stabil (non-peeling). 

APLICAREA MATERIALELOR SPECIALE –
PENTRU FAȚADE ADAPTATIVE 

În cadrul conceptului de „clădire inteligentă”, membranele
Mehler Texnologies aduc un plus de inovație prin termenul de
„fațade adaptative”, care reușesc să reducă consumul de energie prin
protecția solară pe care o oferă ferestrelor. Materialele cu protecție
solară contribuie la economisirea energiei prin absorbția sau reflexia
principalelor lungimi de undă care duc la încălzirea camerei, fără a
afecta vizibilitatea în acea încăpere și nici din interior către exterior. 

CARACTERISTICILE MATERIALELOR
MEHLER TEXNOLOGIES 

n Pierderile de lumină solară la trecerea prin materialele
membrană sunt de obicei sub 10%. 

n Majoritatea materialelor (membrană, cabluri etc.) au o
greutate relativ mică. 

n Sunt instalate și ajustate rapid, curat și simplu. Datorită
greutății mici, nu necesită echipamente puternice pentru instalare,
permițând în foarte multe cazuri variantă manuală. 

n Învelișul PVDF impiedică depunerea murdăriei și facilitează
curățarea. Pătarea rezultată în urma apariției mucegaiului (în
zonele cu umiditate ridicată și depuneri de praf) poate fi evitată
prin curățarea regulată folosind furtunul cu apă sau jet de aer. 

n Un strat de membrană VALMEX® FR 1000 de aproximativ
1.050 g/mp are o valoare U= 5,7 W/mpK (DIN 52611) –
asemănător sticlei. Aceeași membrană cu gol de aer de 200 mm
ajunge U = 2,7 W/mpK. 

n Întreaga structură conține stabilizatori UV care protejează
culoarea și materialul de bază, încetinind rata de degradare. 

n Rezistență la vânt este optimă, dacă proiectul este conceput
și gestionat corespunzător. 

n Comportament foarte bun la foc, pentru o membrană: 
‒ materialele se vor topi la temperaturi foarte ridicate; 
‒ la temperaturi mari, se creează o deschizătură de ventilare

printr-o cusătură care cedează  
‒ VALMEX® FR este dificil de aprins și a trecut cu brio foarte

multe teste specifice; 
‒ nu există riscul împrăștierii scânteilor. 

Cu peste 60 de ani de producție și dezvoltare, Mehler Texnologies este unul dintre pionierii pieței de materiale destinate
acoperirilor. Având 3 unități de producție, 600 de angajați și parteneri în toată lumea, grupul german distribuie anual
mai mult de 50 de milioane m² de material sub brandurile VALMEX®, POLYMAR® și AIRTEX®. 
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We create chemistry

Succesul înseamnă să ai o viziune îndrăzneață, dar și să organizezi proiectul eficient, în cele mai mici
detalii. De aceea, Master Builders Solutions a dezvoltat un instrument de planificare on-line, în mai
multe limbi - inclusiv în limba română, cu ajutorul căruia veți găsi rapid și simplu soluția ideală pentru
proiectul dumneavoastră. Prin Online Planning Tool, proiectanții, arhitecții, contractorii și beneficiarii

își pot alege soluțiile optime din gama extrem de variată
a produselor și sistemelor BASF. Aceștia trebuie să
parcurgă câteva etape simple: să se logheze, să selecteze
tipul de proiect (pentru impermeabilizarea acoperișurilor,
în speță), să aleagă una dintre specificații (aplicare prin
pulverizare sau manuală, ori realizarea unui acoperiș cu
rezistență chimică), să dea câteva detalii despre di -
mensiunea proiectului și... programul îi ghidează automat,
pentru ca la final să primească recomandarea tehnică,
incluzând ducumentația aferentă, inclusiv detalii în format
CAD sau DWG. 

Alegerea soluției
potrivite cu

NOI TEHNOLOGII
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Planificarea online este o metodă modernă, care bene-
ficiază de rapiditatea și eficiența soluțiilor digitale de
comunicare, fiind disponibilă oricând și oriunde pe un

computer, laptop, tabletă sau telefon inteligent conectate la
internet. Relația directă, personală cu furnizorul de materiale
rămâne importantă, desigur, dar nu este totdeauna potrivită,
mai ales dacă timpul ne presează iar consultanța personalizată
pentru fiecare detaliu nu se justifică (și costă). Toate informa-
țiile necesare sunt disponibile oricum pe platforma online a
producătorului, ceea ce este în avantajul tuturor. Proiectantul,
constructorul și ceilalți actori implicați în proiect au nevoie
doar de un ghid care să îi orienteze către soluția potrivită, res-
tul înseamnă informare și execuție cu respectarea indicațiilor
date de producător. Atâta vreme cât informațiile sunt bine
structurate și disponibile într-o formă coerentă, accesibilă,
totul se rezolvă în cele mai bune condiții.    

Pe site-ul Master Builders Solutions puteți urmări și un
videoclip care vă ghidează prin intermediul celor 3 pași simpli
de alegere a „scenariului” care se potrivește proiectului dum -
neavoastră. 

online-planning.master-builders-
solutions.com/ro

Simplu
Utilizarea Online Planning Tool este cu adevărat simplă,

deoarece întreaga interfață este concepută într-un mod
intuitiv. Cu doar câteva click-uri, puteți crea noi scenarii, sau
implementa modificări în cele deja existente. Selectând țara
în care se va desfășura proiectul și limba preferată, scenariile
vor fi adaptate automat, pentru a corespunde disponibilității
produselor și legislației locale, luând în calcul armonizarea cu
specificațiile internaționale. 

Datorită proprietăților platformei, caracterizate de ceea
ce se numește „Responsive Design” (adaptabilitate la
diverse tipuri de display-uri),  puteți lucra la proiectele
dumneavoastră de oriunde, fiind permanent co nec tat cu
partenerii. 
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Rapid
Instrumentul de planificare online vă accelerează fluxul de

lucru. Este nevoie de numai trei pași pentru a găsit soluția
optimă. Selectați scenariul și tipul de structură, alegeți aplicațiile
progresiv și sistemul vă va recomanda imediat soluții și know-
how, garantându-vă că nu pierdeți din vedere aspecte esențiale
sau de detaliu. În acest fel, puteți evita întârzierile cauzate de
omisiuni sau greșeli care pot fi evitate pe șantier. În ultima etapă,
puteți defini condițiile și dimensiunile spe cifice structurii și
verifica opțiunile detaliate, ca să vă asigurați că nu ați uitat nimic.
Dacă aveți întrebări suplimentare, luați pur și simplu legătura cu
experții Master Builders Solutions.

Inteligent
Instrumentul a fost conceput pentru a vă furniza cea mai

bună soluție, ținând cont de factori precum tipul construcției,
costurile și sustenabilitatea. Conform cerințelor dumneavoastră
specifice, instrumentul furnizează o vedere de ansamblu
completă asupra soluțiilor recomandate, materialele necesare,
împreună cu fișiere video ce conțin aplicații de probă și fișe de
date detaliate. Puteți descărca întreaga documentație a
proiectului, organizată pe fișiere.    

Definiți soluția pe care o căutați în funcție de domeniu, tipul
de construcție și descărcați un raport de specificații personalizat,
inclusiv obiecte BIM (Building Information Modeling) certificate
și toată documentația referitoare la produs. Dacă aveți întrebări
pe parcurs, trimiteți-ne solicitarea. Echipa noastră de experți vă
va oferi un răspuns cât mai curând posibil.

De exemplu, pentru impermeabilizarea unui acoperiș,
putem opta pentru aplicarea prin pulverizare cu agenți de
ignifugare (MasterSeal Roof 2113), sau fără agenți de ignifugare

Prin divizia sa specializată, BASF este cel mai mare furnizor mondial de produse chimice pentru construcții, reparații și renovări.
Pe lângă dobândirea expertizei în urma a numeroase proiecte realizate în întreaga lume, BASF investește continuu în cerce -
tare, în dezvoltarea de sisteme noi și îmbunătățirea celor existente. În parteneriatele desfășurate, abordarea este atât cea de
furnizor de produse, cât și de personalizare a sistemelor și serviciilor, în cadrul unui concept holistic asupra construcției. 

www.master-builders-solutions.basf.ro
www.master-builders-solutions.com

(MasterSeal Roof 2689). Dacă alegem un sistem de aplicare
manual, vom apela la produse care dispun de evaluare tehnică
europeană ETA, MasterSeal Roof 2164, sau fără ETA -
MasterSeal Roof 2160. 

Dacă avem nevoie de sisteme de impermeabilizare a aco -
perișurilor rezistente chimic, aplicabile prin pulverizare, cu
aprobare ETA, MasterSeal Roof 2689 este cea mai bună soluție. 

Ajungând la fiecare produs, putem descărca fișe cu datele
tehnice, specificații, omologări europene și naționale, declarații
de performanță, obiecte BIM și, dacă ne-am hotărât, putem
cere online o ofertă, raportată la suprafață, în funcție de proiect.  

Instrumentul a fost deja utilizat cu succes în proiecte din
întreaga lume, partenerii felicitând Master Builders Solutions
pentru procesul de descărcare simplă, pentru informațiile utile
și detaliate cuprinse în fișiere, inclusiv pentru posibilitatea de
a genera oferte personalizate.

ALEGE, DEfINEșTE, DESCARCă - 
3 pași de urmat pentru a obține acum
raportul personalizat al caietului de sarcini!
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Ce pregătire trebuie să aibă 
un inginer de instalații?

Ca absolvent al facultății de
instalații, practic poți lucra pe orice
segment din domeniu - ins ta lații de
gaze, sanitare, electrice, termice,
HVAC. Dar numai după ce obții o
autorizație pe seg mentul respectiv,
ceea ce nu este simplu și nici ieftin.

Para doxul este că, atunci când
trebuie să ne luăm autorizație pe
domeniul electric, de exemplu,
trebuie să facem cursuri acre ditate
pentru electricieni de joasă tensiune.
La aceste cursuri, care au însumat
cam 200 de ore, mi s-a întâmplat să
am ca profesor un subinginer... La
facultate făcusem deja peste 400 de

Inginer Radu Gabriel, absolvent de
master al Facultății 

de Ingineria Instalațiilor 
din cadrul Universității Tehnice de

Construcții București
Contact: 0724 957 855

Proiectarea și realizarea insta la -
țiilor electrice pentru o mansardă
presupun o serie de provocări spe ci -
fice, iar acoperișul în sine este un
element de construcție care poate
integra o serie de dispozitive –
paratrăsnete, panouri solare și
fotovoltaice, diverse instalații, ilu -
minat arhitectural etc. Pentru a
afla mai multe, am stat de vorbă cu
domnul inginer Radu Gabriel,
absolvent de master al Facultății de
Ingineria Instalațiilor din cadrul
Universității Tehnice de Construcții
București, cu experiență atât în
domeniul instalațiilor elec trice, dar
și al instalațiilor de sunet și lumini.
Pasionat de auto matizări, gadget-
uri și tot ceea ce înseamnă noile
tehnologii digitale pentru locuințe,
acesta ne-a vorbit despre ceea ce se
petrece azi pe șantierele României,
dar și despre ce ar trebui să se
petreacă pentru a avea clădiri mai
sigure și mai confortabile.

o abordare particulară

Instalațiile electrice pentru mansarde, 
poduri și acoperișuri 
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ore, deci nu prea văd care a fost
sensul acestor cursuri, care costă. În
plus, dacă ai absolvit un master, așa
cum am făcut eu, poți face și
verificare de proiect. În trecut, era o
convenție ca absol venții unei facul -
tăți de instalații să poată profesa
direct, în urma unui examen de
autorizare, fără să mai treci prin
aceste cursuri. S-a renunțat la
această practică, iar autorizația e
vala bilă doar 4 ani, după care tre -
buie să faci un nou curs... Cred că în
facultate am avut deja o pregătire te -
mei nică, mai ales că i-am avut ca
pro fesori, atât pe parcursul fa cul -
tății, cât și al masterului, pe domnii
Niculae Mira și Dan Moroldo, au -
tori ai Normativului I7, care
re gle mentează instalațiile electrice
aferente clădirilor.

Există prevederi speciale 
pen tru zona de mansardă a
unei clădiri?

În condițiile în care spațiul de
sub acoperiș este folosit ca zonă

locuibilă, desigur că este nevoie de
reglementări pentru proiec ta rea și
execuția ins ta la țiilor, cu câteva pre -
vederi speciale pre văzute în
Nor mativul I7/2011. De exemplu, la
man sar de pro tecția cablurilor se
face prin tu buri flexibile (copex), sau
țeavă, în variante metalice și izolate.
Astfel, se împiedică propagarea
focului și se asigură protecția su pli -
mentară la solicitări mecanice (când
călcăm, de exemplu, sau când există
riscul de a perfora instalația cu un
șurub). În alte zone ale clădirii, se
acceptă copex sau țeavă din PVC
ignifugat. Mai există de asemenea
posibilitatea de a folosi cablu ignifug
CYABY, cu armătură și manta
exterioară, care nu necesită tub de
protecție suplimentar. 

Care sunt cele mai frecvente
probleme întâlnite în reali za rea
instalațiilor de man sardă?

Greșelile sunt numeroase și nu
sunt specifice doar man sar dei, ele se
fac peste tot într-o construcție. 

În principiu, nu se respectă nor -
ma tivul. De pildă, pentru orice
construcție din cărămidă, beton,
BCA, se poate folosi un anumit
număr de cabluri unifilare. Unii
elec tri cieni introduc și câte 6 con -
ductori de 2,5 mm grosime pe un
copex de 16 mm, ceea ce este total
greșit; normativul pre vede maxi -
mum 5 conductori de 1,5 mm
gro sime. Pe copex de 20 mm se bagă
maximum 5 con ductori de 2,5 mm
grosime ș.a.m.d. Totul este pre văzut,
pe etape. Unele greșeli se fac și din
cauza informațiilor eronate. Încă se
vorbește de tensiunea de 220 V – nu
este adevărat, avem reglementat 230
V. Pentru curent trifazic nu sunt 380
V, ci 400 V.

Electricienii sunt și greu de
verificat, mai ales că sunt tot mai
puțini cei profesioniști. Pe șantiere
am întâlnit uneori situații revol -
tătoare, cu circuite legate greșit, sau
uneori cu prize montate fictiv, fără
să fie conectate la nicio rețea. Există
unele firme care se promovează cu
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un număr de telefon de pe o cartelă
prepay, fără referințe – acestea sunt
de evitat. Montează tabloul, o priză
de veri ficare, un întrerupător și
atât, restul ins talației nu există. Ați
auzit probabil de casele racordate
la gaze pe străzi pe care nu există
gaze, cu o butelie îngropată în
pământ. Așa se întâmplă uneori și
la instalațiile elec trice. 

O altă problemă este îm pă -
mântarea, care lipsește deseori și
acum la casele vechi. Practic, nu
poți obține autorizație fără îm pă -
mântare. Un lucru extraordinar
este că la multe blocuri din pe -
rioada comunistă împământarea
era privită ca foarte importantă –
dacă instalația era făcută din
aluminiu, cablul de împământare
era din cupru, iar prizele erau
legate la împământare în bucătărie
și baie. Cel mai bine este să apelăm
la firme autorizate care fac mă su -
rători și verificarea PRAM, pentru
prize de împământare și para -
trăsnete. La instituții, firme, clădiri
înalte, cu suprafață mare și o mul -

Verificatorii fac anumite mă surători
și stabilesc carac te risticile prizei la
pământ. Protecția se poate obține și prin
alte metode, cu relee și alte dipozitive
care supra ve ghează variațiile de ten siu -
ne pe ins talații.

Paratrăsnetul este un dispozitiv
complicat?

Paratrăsnetul este un sistem relativ
simplu, cu sârmă de oțel pe coamă, apoi
cu platbandă pe perete spre îm -
pământare și fixare cu piese me canice,
apoi împământarea pro  priu-zisă.
Dispozitivul a înregistrat în ultimii ani
o evoluție tehnologică remarcabilă.
Există niște piese elec tronice,
așa-numitele declanșa toa re sau des -
 cărcătoare de supratensiune care
lucrează ca niște siguranțe fuzibile.
Când ai o fluctuație mare de tensiune,
se declanșează instantaneu, preiau
sarcina și o distribuie sau o elimină
controlat prin priza de pă mânt.
Menționez că priza de pământ pentru
paratrăsnet trebuie să fie separată de
sistemul de împă mân tare al instalației
electrice, un curent atât de puternic
precum cel provenit de la un trăsnet
nu trebuie să treacă prin tabloul
electic. Declanșatoarele fac para trăs -
netul mai eficient și mai sigur. 

Este mai riscant să ai 
o înve litoare metalică?

Bineînțeles, metalul atrage mai
puternic un trăsnet, comparativ cu un
acoperiș ceramic, de beton sau mem -
brană bituminoasă. Mai departe se
poate discuta despre rezistența aco -
perișului la alte capitole... fiecare alege
ceea ce consideră mai bun, luând în
calcul greutatea, rezistența la impact,
fonoizolare și așa mai departe. Aici
putem vorbi de profesionalismul

țime de instalații în interior și mai
ales pe acoperiș, este extrem de
riscant să nu ai împământare și
paratrăsnete. La case există o
încadrare, la care se menționează
clasa de risc. Totul este re gle men -
tat, inclusiv frecvența trăs netelor în
anumite zone, adică numărul de
asemenea fenomene într-un in -
terval de timp, informație utilă
când se face o priză de pământ.
Verificarea PRAM e necesară ori -
cum, dacă locatarul vrea să doarmă
liniștit, mai ales dacă are, să zicem,
o centrală de încălzire electrică, sau
un cuptor electric. Aud deseori pe
locatarii unor case că se
electrocutează ușor când intră în
cada de baie... și îți dai seama că nu
are priză de împământare. Din vina
lui sau nu... așa a găsit casa. Atunci
când avem echipamente scumpe,
senzibile la încărcări electrostatice,
calculatoare, împământarea ne
protejează aceste bunuri. Din ta blou
se vine cu un fir, legat la o serie de
elemente metalice intro duse în
pământ. 
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monta torilor... noi pe șantiere
vedem tot felul de lucruri. La
blocurile mansardate în ultimii ani,
lucrurile nu par totdeauna în regulă.
Am văzut cazuri în care aco pe rișurile
se pot desprinde la orice rafală mai
puternică de vânt, deoarece sunt
fixate de structura clădirii cu niște
simple conexpan duri, ba chiar cu
sârmă! Și nu fier-beton, ci sârmă de
6 mm grosime. Mi s-a întâmplat să
merg pe un șantier într-o zi cu vânt
puternic și să simt cum se ridică
mansarda cu totul. Acoperișul se
susținea practic doar prin propria
greutate. Iar stâlpul central, de sub
coama acoperișului, era cârpit din
bucăți, pentru că meseriașii îl scur ta -
seră la un moment dat, ca să facă un
grătar... Uneori, cam acest este ni velul
la care se construiește în Ro mânia.

Când se trasează instalațiile,
poate fi afectată structura de
rezistență a clădirii?

Nu, dacă nu se dau găuri în
stâlpi. Problema cu zidăria portantă
este că atunci când dai o gaură, o
poți destabiliza și pot aparea cră -
pături în cărămizi, chiar fisuri în zid.
Depinde și de fundație, de umi -
ditatea zidului, de locul și grija cu
care pregătești traseele și găurile. 

În România s-au produs nu -
meroase incendii la mansarde
și majoritatea din cauza ins -
ta lațiilor electrice. Care ar fi
motivele?

Multe incendii se petrec pentru
că nu s-au folosit izolații și protecții
corespunzătoare cu copex metalic,
dar pot fi și alte cauze. De exemplu,
pe un traseu care pleacă din tablou,
cu copex metalic, pe un circuit cu

fire de 2,5 mm, ar trebui montate
maxim 6 prize. Un circut de prize
poate avea o siguranță de cel mult
16 amperi. Dar se întâmplă ca
beneficarul să vrea 17 prize într-un
living, așa cum am întâlnit și eu.
Dacă benefiarul bagă apoi în prize
două calorifere electrice de 2500 W,
deja încep să apară problemele,
chiar dacă plec din tablou cu cabluri
de 4 mm. Să ne gândim că un
prelungitor poate suporta maxim
3680W/16 A cand este constuit cu
conductor de 1,5 mm reali (nu
varianta chinezească cu câteva lițe).
Sau când avem în priză un aparat de
aer condiționat, la care mai
adăugăm un calculator care poate
consuma 1200 W, un televizor, un
telefon etc., toate acestea se adună.
Normativul prevede ca pe un circuit
de iluminare să pui o siguranță de 6
A, care este mai scumpă și mai greu
de găsit decât una de 10 A. Becurile
cu LED au consum mic acum,
oricâte ai folosi, ai nevoie de maxim
5-6 A, cu cablu de 1,5 mm, deci
faptul că siguranța se întrerupe la 10

A nu este tocmai în regulă. Eu
personal, în apartamentul pe care l-am
cumpărat și unde locuiesc, aveam un
traseu de becuri cu fire de inter net.
Când faci o instalație trebuie să iei în
calcul o mulțime de posibilități
pentru a o dimensiona corect. 

Mai sunt situații de genul ur -
mător: ai o instalație veche cu fir de
aluminiu și o continui sau înlo -
cuiești parțial cu fire noi din cupru,
strânse cu patentul. Pe vremuri,
aluminiu era folosit pentru că era
mai ieftin și la discreție. Este foarte
posibil ca la conexiune, respectiv în
doze, să ia foc. Cele mai mari greșeli
se fac în doze. Acolo se pot lega greșit
firele, sau nu se acordă su ficientă
atenție legăturilor; acestea trebuie
cositorite ori se folosesc acele mor -
sete sau reglete de alamă. În ultima
vreme au apărut niște conec tori
certificați pentru a conecta fire de
aluminiu și cupru, cu prinderea pe
pârgii, nu cu șurub. La reglete se
poate întâmpla ca aluminul să se
secționeze la strân ge rea șurubului. 

De asemenea, dozele trebuie
amplasate și ele la o anumită dis -
tanță între ele, astfel încât dacă se
în trerupe un circuit să îl poți schim -
ba fără să refaci toate traseele. 

Dacă apare un incendiu, trebuie
să ne punem întrebarea mai departe:
de ce se propagă atât de puternic
uneori? Polistirenul nu este cea mai
bună soluție de termoizolare din
perspectiva aceasta, chiar dacă este
ignifugat. De aceea, din loc în loc,
între etaje, se întrerupe acoperirea
cu bariere de vată minerală. Dacă nu
se respectă această metodă, in -
cendiul se propagă rapid. Diblurile
de plastic sunt și ele inflamabile, iar
faptul că plăcile de polistiren sunt
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prise în puncte de adeziv permite
crearea unor curenți de aer ce
intensifică incendiul. Vata minerală
este un material sigur, inclusiv
pentru mansardă. Vata minerală
este benefică și pentru izolarea
termică a instalațiilor sanitare, de
ventilare ș.a.m.d., realizându-se o
economie de energie. Nu se folo -
sește pentru instalații electrice,
pen tru că acestea trebuie să piardă
căldura atunci când se încălzesc. Și
niciodată nu se bagă cablul electric
pe lângă țevile cu agent termic.    

Cum au evoluat conductorii
în ultimele decenii?

Calitatea metalului se poate spune
că este aceeași, dar în trecut izolația
era mai slabă, devenea casantă în
timp. Polimerii de PVC au evoluat,
sunt mai rezistenți și mai flexibili. Dar
și acum, sunt unii producători care
„uită” să folosească acea pudră ce
protejează con duc torul de mantaua
din PVC. Se poate vedea cum plas -
ticul nu se desprinde de pe cablu.

Dacă se transformă un pod în
mansardă locuibilă, se poate
folosi instalația veche?

Da, dar depinde de starea celei
existente. Oricum, este nevoie de
proiect de instalații, de un aviz din
partea unui inginer proiectant, iar
modul de lucru trebuie să respecte
câteva reguli, indiferent de ce zice
beneficiarul. De exemplu, nu treci
cu copexul prin grinda de lemn, o
ocolești pe contur. Trebuie să fim
atenți la membranele anticondens,
pentru că umiditatea poate afecta
instalațiile. Copexul metalic, chiar și
cel galvanizat, poate rugini, de aceea
se evită trecerea instalațiilor prin
aceste zone. Eventual se poate folosi
copex metalic acoperit cu un strat
suplimentar de PVC. Umiditatea nu
intră la conductor, pentru că izolația
este perfect etanșă. Acolo unde este
cazul, se practică străpungeri care
trebuie izolate cu silicoane, mem -
brane bituminoase pe bază de apă,
benzi și alte produse care să
protejeze instalațiile. 

Ce presupune montarea unor
ferestre de mansardă automa -
tizate?

Trebuie să ții cont de ceea ce
prevede arhitectul, de amplasarea
ferestrei, pentru a proiecta ins talațiile
corect și ergonomic. Tehnologia a
avansat mult și în acest domeniu,
deci sunt numeroase aspecte de luat
în calcul. Pentru acționare, senzori de
umiditate, temperatură etc., ai nevoie
de alimentare electrică, de regulă pe
curenți slabi, cu o sursă separată sau
un circuit electronic. Eu personal
sunt pasionat de acționarea de pe
telefon pentru orice, de la iluminare
și pornirea centralei termice, la
senzori de inundație sau orice altă
facilitate. Costă, e adevărat, dar e o
pasiune pe care o împărtășesc tot
mai mulți utilizatori. Inconvenientul
este că uneori pot apărea erori,
update-uri, lipsa de semnal... dar
utilitatea primează. 

Ce părere aveți despre pa nou -
rile solare și fotovoltaice?

Sunt excelente! Putem folosi
panourile solare pentru apă caldă,
pentru climatizare prin pardoseală,
chiar pentru o încălzire supli men tară
a apei iarna, înainte ca aceasta să intre
în centrală – câteva grade în plus pot
însemna o economie de energie
importantă. De asemenea, panourile
fotovoltaice pentru a produce curent
electric... păcat că au fost întrerupte
subvențiile pentru instalarea acestora
și că energia produsă suplimentar nu
mai poate fi furnizată către rețea.
Ceea ce aș vrea să menționez totuși
este că avem nevoie de un structurist
pentru mon tarea lor, fiind vorba de
încăr cări mari pentru acoperiș, iar
curenții de aer le pot smulge. 
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Calitatea unui 
sistem de acoperiș  
înainte și după execuție
Realizarea unui acoperiș se supune exigențelor
legislației și reglementărilor în construcții, cu un plus de
rigoare, pentru că este vorba de lucrări la înălțime, de
sisteme uneori extrem de complexe, de care depind
siguranța și confortul viitorilor locatari/utilizatori, dar și a
vecinilor sau celor care trec pe lângă clădirea în cauză.
Tendința este uneori de a grăbi lucrurile, sărind
etapele de pregătire a șantierului, de urmărire a
specificațiilor proiectului și chiar de scurtcircuitare a
etapelor; beneficiarii nu înțeleg totdeauna faptul că
montatorii își riscă sănătatea și viața, iar condițiile
meteorologice au un rol important. Numeroase
proiecte nu prevăd în detaliu specificațiile tehnice și
de execuție ale acoperișurilor, lăsând în sarcina
montatorilor și beneficiarilor alegerea sistemelor.
Când se fac modificări ad-hoc (pentru că beneficiarul
are o revelație, de exemplu își mansardează podul,
sau schimbă tipul de învelitoare pentru că a prins o
promoție), rareori se umblă și la proiect. Din fericire,
unii proiectanți iau măsuri de prevedere și calibrează
structura astfel încât încărcările suplimentare să nu
conteze prea mult. Într-un cuvânt, se lasă senzația că
unele aspecte ale proiectării și execuției unui acoperiș
se ”negociază” la fața locului, când de fapt avem niște
reglementări de care trebuie să țină cont toți cei
implicați. Regulile se respectă când este vorba de
proiecte mari, supravegheate, dar mai puțin acolo
unde se lasă senzația că responsabilitățile nu sunt clare,
sau beneficiarul își asumă responsabilitatea integral,
fără a avea o pregătire în domeniu. Iată de ce am ales
să continuăm acest serial cu câteva reguli din
Normativul privind proiectarea, execuția și
exploatarea învelitorilor acoperișurilor în pantă.   

Pregătirea, planificarea și etapizarea lucrărilor
Înaintea începerii lucrărilor, executantul va deține sau va

elabora documentația tehnologică de execuție (în funcție de
natura și amploarea lucrărilor) și va stabili graficul de eșalonare
în raport cu lucrările conexe sau cu lucrările de alt specific. De
asemenea, executantul va solicita proiectantului, dacă este
cazul, prelucrarea documentației de execuție, precum și
elucidarea eventualelor neconcordanțe față de situația din
teren. Începerea lucrărilor va fi precedată de organizarea de
șantier, în special privind asigurarea punctelor și traseelor de
acces (orizontal și vertical), a punctelor și zonelor de depozitare,
a gospodăriei anexe și a măsurilor de protecție a muncii și de
prevenire a incendiilor.

Lucrările se vor executa strict în conformitate cu condițiile
și prevederile documentației de execuție și a reglementărilor
specifice în vigoare; orice neconcordanță va fi semnalată spre
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rezolvare proiectantului de specialitate,
cu înștiințarea beneficiarului.

Lucrările de execuție a învelitorilor
acoperișurilor se vor executa cu per sonal
calificat, specializat în domeniu (greu de
spus cine stabilește acest lucru – n.r.), în
condiții tehnice și meteo ro logice optime,
pentru asigurarea calității necesare în
utilizare, prin respectarea reglementărilor
tehnice specifice, în vigoare. Executantul
va prelua frontul de lucru în baza
procesului verbal, cu îndeplinirea tuturor
exigențelor impuse de natura lucrărilor,
de prevederile documentației și a
reglementărilor spe cifice în vigoare din
domeniul con strucțiilor.

Pe parcursul execuției, executantul
va întocmi, împreună cu beneficiarul și
proiectantul, procese verbale privind
diversele faze de execuție, în special
pentru lucrările ascunse – puțini ben e -
ficiari își dau seama de importanța
acestui lucru, decât atunci când este
prea târziu (probleme cu instalațiile,
când trebuie să facă dovada rezistenței
clădirii, la o vânzare, asigurare etc.). În
sfârșit, la terminarea execuției se vor
întocmi formele de recepție a lucrării în
baza constatărilor și verificărilor, efec -
tua te de o comisie formată din
exe  cutant, proiectant și beneficiar. Este
inutil să mai spunem că lucrările
realizate „pe genunchi”, în regie proprie,
cu cine știe ce echipă calificată la locul
de muncă, va atinge puține dintre
aceste obiective, dacă nu chiar niciunul.
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Verificarea lucrărilor 
se va asigura prin:

În privința calității, montatorii, beneficiarul și reprezentanții
săi trebuie să urmărească în principal următoarele aspecte: 

n Condițiile climatice: etapele de alcătuire a învelitorii se
vor desfășura numai în condiții climatice normale (la temperaturi
pozitive, fără vânturi puternice sau ploaie); aceasta înseamnă nu
doar siguranța montatorilor, ci și calitatea lucrărilor – atenția este
diminuată, comportamentul materialelor este diferit, iar aplicările
umede, la cald sau adezivii nu sunt conforme cu recomandările
producătorilor.  

n Starea suportului: suprafața pe care se aplică învelitoarea
trebuie să corespundă specificațiilor producătorului elementelor
de învelitoare și precizărilor din documentația de execuție;
suportul (continuu sau discontinuu) trebuie să corespundă
datelor admise de documentația specifică fiecărui tip de
învelitoare, referitoare la planeitate, abateri, modalități de rec -
tificare etc.

n Preluarea frontului de lucru: se va verifica existența și
calitatea montării tuturor elementelor constructive și anexe la
care se racordează învelitoarea, precum și corecta execuție a
acestora (elemente de preluare, dirijare și scurgere a apelor
meteorice, străpungeri, elemente de fixare, elemente auxiliare de
protecție și asigurare etc.).

n Punerea în operă: execuția învelitorii se va face pe zone
și sensuri determinate de direcția vântului dominant, ținându-se
seama de pante, de căile de acces, transport și manipularea
materialelor, fără afectarea zonelor cu lucrări în curs de execuție
sau terminate; se vor lua măsuri ca dotările de lucru (butelii,
containere, paleți, mijloace de transport etc.) să nu deterioreze
suportul, iar măsurile privind protecția muncii și prevenirea
incendiilor vor fi conforme cu normele în domeniu, completate
după caz cu măsuri specifice particulare condițiilor locului și
tehnologiei de lucru.

n Verificări pe parcursul lu cră -
rilor, referitoare la calitatea suportului,
calitatea materialelor de învelitoare,
poziționarea și fixarea corectă a pieselor
de montaj, de trecere, de străpungere și
a foilor anticondens (unde este cazul),
calitatea execuției pe etape (stadii fizice)
de lucru a alcătuirii de învelitoare simple
sau termoizolate.

n Rectificări pe parcursul lu -
crărilor: rectificări locale, imediate,
acolo unde este cazul, nedepășindu-se
etapa respectivă de lucru.

n Verificarea finală – este o
verificare de suprafață, care se va realiza
vizual și eventual prin tatonare, ur mă -
rind corectitudinea și calitatea modului
de aplicare, fixare, lipire, racordare,
acoperire, asigurare și de protecție, a
învelitorii; este necesară, de asemenea,
verificarea documentelor privind con -
troalele (procese verbale) de calitate
efectuate pe parcursul desfășurării
lucrărilor.
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După execuție
Exploatarea cuprinde aspectele privind întreținerea, utili -

zarea și funcționarea sistemului de învelitoare a acoperișurilor
în vederea măririi duratei bunei comportări în timp a
construcțiilor. Există mai multe moduri de evaluare a duratei
de exploatare:

n Garanția acordată (durabilitate garantată de către
executant și/sau producător) – este practic un sistem obli -
gatoriu de evaluare cu referire la materialele utilizate și/sau la
alcătuirea învelitorii în ansamblu, în condițiile unei utilizări fără
evenimente distructive cauzate de mediu, accidente,
vandalizări etc.;

n Durata de utilizare apreciată: constituie un sistem
orientativ de evaluare ce poate fi luat în considerare în funcție
de instituția care face aprecierea și/sau prin exemplificări.
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Beneficiarii sunt tentați în zilele noastre să ia decizii după
campaniile de publicitate, care însă nu oferă nicidecum o
garanție; garanția este cea oferită efectiv, cu ștampilă și
semnătură, restul... e marketing. Mai este criteriul brandului, al
notorietății – se știe că anumiți producători oferă o anumită
calitate, verificată în decenii și chiar mai mult decât atât, dar și
aici lucrurile trebuie verificate atent, mai ales în contextul

Măsuri de utilizare corectă și
întreținere curentă
n interzicerea oricăror intervenții asupra învelitorii

(spargeri, încărcări suplimentare, ancoraje etc.); 
n interzicerea circulației pe suprafețele concepute și

realizate ca necirculabile (caz în care, la nevoie, se
recomandă prevederea unor căi de acces ocazional,
asigurate, adecvate acestui scop;

n curățirea sezonieră, periodică, a suprafețelor prin
înlăturarea depunerilor și vegetațiilor (minim de 2
ori pe an, primăvara și la sfârșitul toamnei), precum
și curățirea cu atenție pe timpul iernii a aglomerărilor
excesive de zăpadă sau gheață, în special în zonele
de colectare și scurgere a apelor pluviale;

n menținerea în condiții funcționale a elementelor de
protecție a învelitorilor (parazăpezi, grătare, tencuieli,
șape, șorțuri, copertine etc.);
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discuțiilor aprinse din prezent asupra diferențelor de calitate în
funcție de piața căreia se adresează o companie.  Mult mai
importante sunt însă măsurile de întreținere recomandate de
producători și montatori, cu frecvența ne cesară, aspecte stipulate
în cartea tehnică a construcției (câți proprietari au așa ceva?). De
asemenea, condițiile de utilizare și funcționare trebuiesc stabilite
prin proiect și menținute pe întreaga durată a exploatării. Urmărirea
comportării în timp implică un sistem precis privind veri fi carea,
utilizarea și într eți nerea. De exemplu: verificarea periodică se va

realiza minimum o data pe an. La verificările periodice, se va urmări
și modul de utilizare a învelitorii în sensul respectării condițiilor-
cadru de utilizare stabilite prin temă; nu se vor admite abateri de la
pre vederile inițiale privind utilizarea, și orice intervenții neprevăzute
se pot face numai cu acordul proiectantului. De exemplu, se
schimbă situația dacă din imobil de locuit facem hotel, sau din pod
nelocuit sediu de firmă. Mai trebuie spus că întreținerea învelitorilor
este sarcina beneficiarului și constă în măsuri privind utilizarea
corectă și în lucrări de întreținere curente. 
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Șindrila pentru acoperiș sau fațadă ventilată este tot mai căutată în ultima vreme de cei
care iubesc lemnul sau au avut cel puțin o dată ocazia să simtă mirosul unei case
construite tradițional din lemn. Cu toții avem în minte imaginea șindrilelor învechite ori
crăpate care ne fac să optăm totuși pentru materiale moderne, când de fapt ne-am dori
ceva organic, ecologic. Acum avem oportunitatea de a folosi o șindrilă naturală, dar mult
mai rezistentă.

Acoperișuri naturale 
cu șindrilă din lemn 
de cedru

Ș indrila din cedru, produsă pro fe -
sionist și montată ca atare, este o
noutate la noi, deși disponibilă încă

din 2018 prin Geo roof. Acest tip de în -
velitoare organică și sustenabilă este diferită
de ceea ce foloseam în mod tradițional,
pentru că lemnul de cedru, provenit din
America de Nord (Canada și SUA), este
extraordinar de rezistent, mai ales datorită
rășinilor con ținute. Având o creștere lentă
(în circa 200 de ani), cedrul este recoltat din
păduri exploatate sustenabil. Șindrila este
produsă cu utilaje moderne, având un
control detaliat al dimensiunilor și carac te -
ris ticilor tehnice. Astfel, se obține o
în velitoare uşoa ră, cu un excelent coeficient
de transfer termic și o izolare perfectă la
zgo motul de impact. Denumite „shingles &
shakes”, aceste șindrile se montează exclusiv
cu prindere ascunsă, ferită de intemperii. 

Rezistență de până 
la 100 de ani

În România, firma Georoof importă și
montează două tipuri de asemenea pro -
duse: WRC (Western Red Cedar Perfection)
și AYC (Alaska Yellow Cedar Tapersawn),
obținute ecologic, fără niciun tratament de
suprafață. Europenii sunt cuceriți de
material datorită rezistenței mari și patinei
spec taculoase pe care o capătă la apro -
ximativ doi ani de la montaj: WRC primește 

o patină maro-roșiatică lucioasă, iar AYC o
nuanță argintie. La amble tipuri, coloritul
diferă după mediul din zona de montaj,
ceea ce le face și mai dorite de cei care vor
ceva unic. Tăietura se face perpendicular pe
fibră, iar șindrilele sunt fără defecte pe
partea vizibilă. Dimensiunile sunt standard:
45 cm lungime, lățime între 10 și 35 de cm
și 16 mm grosime. Pot trece zeci de ani
până la nevoia de înlocuire a câtorva șin -
drile, însă acoperișul, per total, poate rezista
cu ușurință 100 de ani (conform datelor
Cedar Shake & Shingle Bureau).

Importator și montator de
șindrilă din lemn de cedru

Georoof are specialiști a căror ex pe -
riență depășește 20 de ani în proiectarea și
mon tajul acoperișurilor, iar garanția inte -
grală (șindrilă și montaj) pentru sistemul său
este un motiv în plus pentru alegerea
șindrilei de cedru. Transportul și con sultanța
sunt GRATUITE, iar directorii de vânzări ai
Georoof sunt prezenți în multe dintre
orașele importante ale țării, astfel că aveți
întodeauna un ajutor: consultanță, montaj
de specialitate, suport pe toată durata
garanției și chiar și după încheierea ei.

GEOROOf
Tel: +40 723 377 000
office@georoof.ro
www.georoof.ro
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Așa cum am anunțat
deja, Campionatul
Mondial al Tinerilor
Montatori de Acoperișuri
ce trebuia organizat anul
acesta la Beijing, în
octombrie, a fost amânat
din cauza pandemiei
COVID 19. Situația cu
totul specială în care ne
aflăm a prilejuit și alte
premiere în viața orga ni -
zației noastre, precum
prima întâlnire online a
comitetului director IFD –
la 4 iunie anul curent. 

Asociația 
Internațională IFD

C u ocazia întrunirii Co mi -
tetului Director al Asociației
au fost aprobate noile di -

rective IFD cu privire la toleranțele
de execuție a fațadelor ven tilate.
Aceste elemente cons truc tive re pre -
zintă o anvelopă nobilă a clă  dirilor,
sunt tot mai des folosite în ultimii
ani și numeroși membri IFD din
întreaga lume se implică în execuția

lor. Calitatea con strucției depinde
de factori specifici de ordin  geo -
grafic, tehnic și / sau practic. Cu
toate acestea, chiar dacă fațadele
ventilate din spate sunt fa bricate și
montate în marja to le ranțelor
standard, ele pot pre zenta ne re gu -
larități vizibile. To le ranțele sunt
acele abateri de la dimensiunile
nominale ce sunt imposibil de evitat

n noile directive IFD relativ la
toleranțele de execuţie a
fațadelor ventilate 

n noua conducere executivă a
Asociației 
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în orice proces de producție și
instalare. 

În funcție de material și su pra -
față, chiar și cele mai mici
neregularități, diferențe de culoare
pot deveni supărătoare dacă lumina
le scoate în evidență neplăcut. În
ultimii ani, acesta a fost un motiv de
dispute între clienți și contractori.
Astfel, în cele din urmă, presiunea
clienților în direcția calității vizuale
a fațadelor a prevalat asupra cal -
culelor de cost și fezabilitate tehnică.  

Standardele și reglementările
exis tente nu sunt de regulă su fi -
ciente pentru a defini la nivel
con tractual un standard de toleranță
dimensională și pla nei tate a fața -
delor ventilate. În plus, aspecte
pre cum gradul de stră lu cire /mă -

tuire, lipsesc complet din standar -
dele  oficiale. Iată de ce  noile
di rective IFD relativ la toleranțele de
execuție a fațadelor ventilate se
dovedesc necesare și foarte utile în
activitatea zilnică a antreprenorilor
de construcții.

Începând cu data de 1 iulie, noul
director executiv al Asociației IFD
este dl Pascal Civati, din Elveția, al
cărui parcurs profesional a implicat
în câteva rânduri țara noastră. Îi
dorin succes lui Pascal în noua
sarcină și suntem încredințați că
vom colabora foarte bine, mai cu
seamă că, așa cum am amintit,
cunoaște bine țara noastră unde a
petrecut mult timp.   

Cu aceeași dată Detlef Stauch se
retrage din boardul IFD, pentru a se

bucura de o binemeritată pensie pe
care i-o dorim cât mai lungă și mai
frumoasă. Îi mulțumim lui Detlef și
prin aceste rânduri pentru cola -
borarea excelentă avută de-a lungul
timpului, cu  deosebire în perioada
organizării în București a Cam -
pionatului Mondial al Tinerilor
Mon tatori de Acoperișuri din 2014.   

Pascal Civati, director executiv al Asociației IFD

Detlef Stauch, 40 de ani dedicați branşei
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Presa centrală a relatat în ultimul timp despre reapariția în forță a metodei „acoperișul”– beneficiari
neavizați și în mare parte inocenți, sunt  păcăliți de diverși băieți care se oferă să repare acoperișul
pentru sume modice... dar care la final devin enorme. Pandemia Covid a adus acasă de bună
seamă și cohorte de indivizi certați cu legea, săpunul și bunul simț care, neavând cum să mai fure
în vestul Europei, au revenit în țară cu forțe proaspete și sunt din ce în ce mai flămânzi… 

Hoţi cu pretenţii de montatori
metoda „acoperișul”

Am scris în serialul nostru intitulat așa
nu multe exemple de lucrări încropite,
unele teribile, cauzate de diverși Dorei

ai branșei. Dar iată că e vremea să abordăm
un subiect mai spinos ce poate avea con -
secințe grave pentru beneficiari, și în plus din
vina acestora în majoritatea cazurilor  – hoții

cu metoda acoperișul… Hai să vedem cum
arată un atare desant, trăit cumva pe propria
piele. Ploile începutului de vară au adus și la
sediul redacției noastre, la ceas de după
amiază târzie, curtenitorii hoți cu specializare
în acoperișuri… A intrat unul întâi, îmbrăcat
în salopetă, brunet, amabil, chiar politicos, să

ASA NU
Hoţi cu pretenţii de montatori

ASA NU
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ne sem naleze că un jgheab curge și ni-l poate
schimba pe loc.. între timp colegii lui deja
puseseră scara și urcaseră pe acoperiș unde-
și făceau de lucru... am refuzat lucrarea, dar
nici un gând să plece... au început să explice
cu toții că deja îl scot, că au piesa care trebuie,
că ne înțelegem foarte ieftin, că vedem la final
ce plătim dar că va fi modic... o bere... 

Bref – au stat câteva minute doar, dar au
lăsat în urmă lor un mic dezastru, câteva țigle
sparte, intenționat desigur, și au plecat doar

după ce am sunat la poliție. La venirea poliției,
agenții deja știau deznodământul… eram a
patra sau a cincea plângere în acea zi pe aceeași
temă...

Cum ne apărăm, veți spune?  În primul
rând, refuzând orice colaborare. 

Daunele ma jore apar când beneficiarii chiar
au probleme, cât de mici, cu acoperișul, și se
bucură cumva că echipa în discuție va rezolva
problema pe o bere... Așa ceva nu există. Ei se
apucă, de regulă, decopertează acoperișul,
măcar parțial, provoacă inten ționat unele
distrugeri și apoi pretextând un volum de
muncă mai mare decât au estimat, urcă prețul
până la cer. De aici apar și probemele serioase,
devin amenințători, chiar violenți uneori, și în
cel mai bun caz lasă casa deco pertată, la che -
remul intemperiilor, plecând cu banii.

Indivizii în discuție
pot avea câteva 
atuuri puternice 
inițial: sunt agili ca
pisicile pe acoperiș,
au ceva scule, mai
ales o scară înaltă,
chiar ceva materiale
- tablă, burlane, 
sisteme de fixare.

Acoperișul nostru avea aproape 90 de
ani și cel puțin pe această anexă de -
corativă se menținea admirabil. Vizita
nedoriților escroci despre care vom
vorbi în articol a lăsat urme clare și
grave... acoperișul e intenționat stră -
puns, câteva țigle sparte, într-un cuvânt
un mic dezastru ... 
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Este deci esențial să nu intrați în discuții,
să tăiați scurt orice idee de colaborare, iar
dacă pățiți ca noi, să treacă deja la fapte, puteți
considera că aveți o pagubă controlabilă, v-au
smuls un jgheab, au spart câteva țigle... asta
puteți rezolva apoi cu costuri dacă nu mici,
totuși nu de nesuportat. 

Dar dacă intrați în joc, negociați, le
permiteți să se apuce, deja problemele dvs. sunt
foarte mari. Fool me once-shame on you. Fool
me twice – shame on me.   

Metoda elaborată – fluturași
plantați pe mașini, în cutiile poștale 

Am găsit cu toții fluturașii mici, alb-
negru, cu oferte de reparație acoperiș, parcă
din ce în ce mai des... Poate avem probleme la
acoperiș, dorim să le rezolvăm, prețul declarat
telefonic e imbatabil... de ce nu ne am apuca
de treabă? Pentru că nu se respectă nimic din
orice negociere inițială. Și, mai mult, pentru
că nu există nicio garanție a execuției lucrării
și mai ales a calității acesteia. Să facem o
analogie simplă – dacă ne zgâriem mașina,
minor, la o parcare mai strânsă sau dacă ne
atenționează astfel că am ocupat locul lui un
vecin prea hotărât – mergem să deschidem
dosar Casco, apelăm la un service cunoscut...
și până la urmă pentru o daună minoră. Un
acoperiș e scump, atât ca material cât și ca
manoperă, iar un acoperiș bine reparat du -
rează zeci de ani... în timpul ăsta schimbați
câteva mașini cu sau fără zgârieturi... Mai mult,
trebuie să fiți conștienți că nu puteți verifica ce
se petrece la acoperiș decât la prima ploaie mai
serioasă... zona e inaccesibilă beneficiarului
obișnuit și de aceea, cu atât mai mult, se im -
pune să lucrați exclusiv cu o echipă verificată. 

Referințe, referințe, referințe 
Dacă stați în zona de case, e imposibil să

nu aveți măcar un vecin care să repare
acoperișul vara. Vorbiți cu el, cu echipa res -
pectivă, dacă e mulțumit, dacă lucrarea e
bună, cereți detalii de preț, de materiale

Ei repară doar ce
este vizibil. Partea
rea e că rareori
puteți vedea ce
pagube colaterale
aveți, fiind la
înălțime; le veți simți
pe propria piele la
prima ploaie... 

folosite. Nu dați credit oricui – acești hoți pe
asta se bazează, pe nevoia beneficiarului de
moment și pe lăcomia acestuia… de ce să nu
profit acum să fac ieftin? 

Pentru că nu e ieftin deloc la final și pentru
că daunele sunt enorme. 

Nu mergeți pe încredere. 
Azi e foarte ușor să ai o firmă și o pagină

de facebook, dacă nu chiar un site. I-am
căutat pe net, pe cei care ne-au vizitat pe noi,
au pagină de facebook și declară că lucrează
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prin firmă, ceea ce nu este exclus. Asta nu
reprezintă însă nicio garanție. Nu luați
echipele de pe net, și nu credeți ce vi se spune
by default. Pentru lucrare apelați la firme
cunoscute, serioase, la producători, la cu noș -
tințe și vecini, nu tratați cu lejeritate și mai
ales nu vă acordați încrederea oricui. 

Vă va costa scump. Foarte important, nu
accep tați niciodată un preț „la final, vedem,
ne înțelegem”. Spe cifi cați de la început clar
prețul. Dacă întocmiți contract, menționați
plată fermă pe tranșe și etape de execuție. Dar
revenim – ideal e să evitați să lucrați cu ne cu -
noscuți mai ales dacă vă caută ei. Echipele
serioase nu va intră în curte să se ofere să
repare acoperișul. Au de lucru și va trebui să
le căutați dumneavoastră. 

Cum recunoașteți impostorii? 
n În primul rând, sunt cei care vă caută ei.

Sunt insistenți și dau să se apuce imediat; 
n Nu oferă un preț pe prestație. Întâi se

apucă, apoi calculează. Refuză să ofere preț și
când o fac e unul derizoriu. Pe asta se bazează
– pe dorința dumneavoastră de a câștiga; 

n Au în general mașini cu numere de

Ardeal – Arad, Mureș. Nu e obligatoriu, dar
e un semn destul de clar; 

n Cer bani în avans, de regulă după ce
decopertează acoperișul; 

n Sunt numeroși, apar mereu alții. Dau
senzația că se ceartă între ei, pe măsură ce
lucrarea avansează devin din ce în ce mai
obraznici și amenințători.

Cum scăpați de ei? 
n Refuzați ferm colaborarea de la început; 
n Dacă vă intră pe proprietate puteți

chema poliția, în caz că refuză să plece de
vorbă bună;   

n Refuzați orice discuție, nu le dați
acordul nici măcar verbal. Fără acordul dvs și
dacă știu ca ați chemat poliția, vor pleca
aproape imediat. 

Relativ la eventualele pagube cauzate pe
principiul pompierului incendiator, rămâne la
latitudinea dvs să urmați calea plângerii
prealabile la poliție și apoi a unui proces în
pretenții. Dacă mergeți pe această variantă, e
indicat să le rețineți numărul de înmatriculare
sau orice element de identificare ulterioară.

Aventura poate 
începe de la o 
simplă operațiune
periodică de
curățare a jgheabu-
lui, așa cum cer 
normativele, și se
poate încheia cu
țigle și coame 
distruse, pazie 
desprinsă etc.



am neVoie de soluŢii durabile
menite reduCerii Costurilor de
întreŢinere pentru parCarea mea

Suprafața unei parcări e supusă unor încărcări mecanice, chimice și dinamice
extreme. Acestea sunt cauzate de numărul mare de vehicule în mișcare, uleiuri,
combustibili, săruri antîngheț, fluctuații de temperatură și încărcări dinamice. Prin
Master Builders Solutions, BASF oferă suprafețe de trafic personalizate, multistrat,
pentru a respecta cerințele fiecărui proiect individual. Sistemele noastre de trafic
MasterSeal (anterior CONIDECK) sunt destinate realizării rapide a locurilor de parcare,
zonelor de rulare, rampelor și rampelor în spirală, atât pentru construcții noi, cât și
pentru lucrări de renovare. Selecția generoasă de culori permite o demarcare clară a
zonelor de trafic auto / pietonal, oferind totodată ambientului un aspect atractiv. 

Pentru mai mute informații, intrați pe  
www.master-builders-solutions.basf.ro



Orice construcție are nevoie de un strat de protecție exterioară, care să
preîntâmpine deteriorările cauzate de expunerea la elementele naturii și intemperii.
Sistemele noastre pe bază de membrane lichide pentru acoperiș MasterSeal, permit
aplicarea unor membrane continue pe suprafețe mari fără îmbinări sau suprapuneri.
Aceste sisteme au un avantaj clar asupra tehnologiilor convenționale de hidroizolare 
cu membrane solide, mai ales la acoperișuri cu probleme de penetrări sau cu geometrie
complicată. Sistemele se pot aplica pe majoritatea suporturilor, inclusiv beton vechi,
carton, PVC, metal,  sau suprafețe expuse la temperaturi ridicate. Master Builders
Solutions de la BASF vă oferă soluții de acoperiș durabile cu aplicare în formă lichidă,
ce asigură o durată de viață extinsă.

Pentru mai mute informații, intrați pe 
www.master-builders-solutions.basf.ro

am neVoie de soluŢii durabile
pentru aCoperiŞ




