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EDITORIAL

Recuperarea caselor
vechi – cu respect,
dar și cu imaginație

Lucian Nicolescu, Redactor-șef

N e-am concentrat atenția în ul ti -
mele ediții asupra soluțiilor
pentru clădiri noi, dar și asupra

celor pentru construcții existente, care
au nevoie de renovări sau reabilitări.
Tendința momentului este de a investi în
această zonă, pornind de la un patri mo -
niu care a fost oarecum neglijat în
ultimele decenii, în principiu pentru
statutul lor incert din perspectiva pro -
prietății. În perioada de după căderea
comunismului, puțini au fost cei care s-
au aventurat să renoveze, iar aceste inter -
venții nu au fost totdeauna un succes.
Încă vedem efectele acelor vre muri de
hai ducie în care au fost distruse nu me -
roase fațade neoclasice, eclectice sau Art
Nouveau, sub tencuieli fără nicio noimă
sau placări ceramice de baie publică. De
câțiva ani, însă, peisajul cen trelor urbane
vechi, cu clădiri din secolul al XIX-lea și
prima jumătate a secolului XX, se
schimbă vizibil: se fac consolidări (ne ce -
sare de fiecare dată, pentru niște fundații
care au fost expuse totuși la umezeală și
cel puțin două cutremure majore), sunt
reconstituite decorațiunile exterioare, se

renovează tâmplăria (sau se înlocuiește
cu variante modene, simi lare estetic,
acolo unde nu se mai poate recupera
nimic). Învelitorile trebuie înlocuite în
multe dintre cazuri, pentru că țigla
tradițională nu prea a rezistat, mai ales
că întreținerea acoperișurilor nu a fost o
preocupare majoră pentru statul care
naționalizase clădirile, iar acolo unde s-
au realizat înlocuiri, lu cră rile nu au fost
nici pe departe la calitatea necesară.
Mansardarea este o opor tunitate prea
mare pentru a nu fi valo rificată, de vre -
me ce avem la dispoziție poduri mari, cu
structuri solide. 

Cât despre interioare... fiecare și-a
gândit amenajările în funcție de ceea ce
găsise acolo la momentul respectiv și de
necesități. Noile funcțiuni sunt cumva
diferite de cele de acum un secol, ceea ce
reprezintă totdeauna o provocare pen tru
cei care se aventurează în reno va rea unei
case vechi. Dorința re  cunoscută a celor
mai mulți pro prie tari este se redea aces -
tor case „stră lucirea de altădată” – o
sintag mă atât de des folosită, oarecum
stereotipică și poate nu tocmai rigu roa să.

De ce să nu le dăm acestor case stră -
lu cirea de... azi? Bineînțeles, cu
res pectarea reglementărilor referitoare
la arhitectura generală, îndepărtând
acele adaosuri și improvizații apărute în
perioada în care au fost locuite de chi -
riași prea puțin preocupați de as pectul
și istoria acelor case. 

Este vorba de niște construcții care
trebuie readuse efectiv la viață și de care
este bine să ne apropiem cu respectul
cuvenit, dar dându-le ceva și din suflul
vremurilor noastre. Încercăm să res tau -
răm pe cât posibil tot ceea ce se poate
recupera, aducem în aceste proiecte ele -
mente specifice epocii lor de referință,
dar ar fi nepotrivit să încercăm să le
transformam în niște muzee. Noile
generații de persoane active le apre cia -
ză, le caută pentru a locui în ele, ca
pro prietari sau chiriași, dar încearcă în
același timp să le aducă o notă per so -
nală, prin amenajările interioare și nu
numai. Aceste case au marele avantaj că
te invită să te deschizi spre exterior, spre
viața orașului, nu sunt ca acele cutii de
chi bri turi gândite parcă pentru auto -
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claustrați, visul de aur al minților
autocratice. Într-adevăr, reglementările
ceva mai stricte au apărut ca o con se cință
a abuzurilor incalificabile săvârșite în anii
1990 asu pra unor case din zone protejate.
Totuși, vremurile s-au schim bat. A apărut
o nouă generație de po ten țiali proprietari
care știu să valorifice și să integreze
vechile valori, care au încredere în arhi -
tecți atunci când trebuie decis ce trebuie
păstrat și ce nu, care se infor mează despre
ce se poate face pentru recon dițio narea
unor ele mente de arhitectură, transfor -
mând aceste recuperări într-o adevărată
pa siune. Într-o societate care îți dă
senzația că tehnologia evoluează prea
rapid pen tru capacitatea noastră de a
asimila, există un curent de recuperare a
tre cu tului, de fixare a unor repere în
vremuri când viața nu era atât de tre -
pidantă. Și, dincolo de toate, este vorba de
echilibrul pe care îl impun aceste case, o
mo numentalitate la scară umană, dacă e
să fim paradoxali. Mer gând pe șantiere,
am observat că inclusiv montatorii și
aplicatorii se raportează altfel la aceste
proiecte: cu respect, cu senzația că
participă la ceva special, ceva care îi leagă
de arta meșterilor de altă dată. Materialele
moderne ne ajută în acest demers, dacă
sunt alese soluțiile corecte. Poate că
opțiunile cromatice nu sunt totdeauna
cele originale, deși posi bili tatea de a le
identifica există. Dar atât timp cât nu sunt
în nuanțe stridente, aceste materiale chiar
ne ajută să recuperăm niște case care
altfel s-ar îndrepta spre ruină.
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NOI mATERIALE 

amenajează ca spațiu locuibil.
Cunoscută și sub numele de

membrană anticondens sau
folie de difuzie, are rolul de a
împiedica ploaia sau zăpada
să pătrundă sub astereală, iar
vaporii acumulați aici, din
diverse surse, sunt direc -

ționați către spațiul de
ven tilare. Pe lângă folia de di fuzie

de sub înve litoare, ter  moizolația
aco pe rișului se va pro teja în mod

obligatoriu la interior cu o ba rieră
împotriva vaporilor, orientată către interiorul

locuinței. Aceasta se etan șează pe toate laturile și la toate
străpungerile con struc tive, având rolul de a împiedica
vaporii din interiorul casei să pătrundă în structura
acoperișului și să-l deterioreze. 

„Pentru o izolare completă și sustenabilă avem nevoie,
pe lângă vata minerală premium care beneficiază de
tehnologia BiOnic, și de o folie anticondens care să poată
completa perfect sistemul de izolare folosit de clienții
URSA. Așa a apărut URSA SECO 0,02. Este o folie
permeabilă la vapori, impermeabilă la apă, cu margini
autoadezive, utilizată ca strat de difuzie a vaporilor sub
învelitoare. De ce este atât de inovator acest produs? 

Folia URSA SECO 0,02 este impermeabilă la apă, dar
permeabilă la vapori. Altfel spus, URSA SECO 0,02
permite eliminarea vaporilor din interior, oprind, în
același timp, apa pătrunsă sub învelitoare.

Riscul de condens și infiltrații dispare, iar acoperișul
este perfect protejat pentru o durată de viață înde lungată.”
explică Sorin Pană, director comercial URSA România.

URSA SECO 0,02 este produsul ideal pentru a vă
proteja acoperișul de condens sau infiltrații de apă. 

A șa cum se practică în pre zent, pentru a asigura
func ționarea corectă a acoperișului pe întreaga sa
durată de viață, este necesară montarea unei folii

de pro tecție sub învelitoare, care să aibă rolul de a opri
umiditatea să pătrundă în structura aco perișului, per -
mițând în același timp difuzia către exterior a vaporilor
care se acumulează la acest nivel. 

Folia de difuzie este utilă în orice situație, dar este
practic obli gatorie atunci când podul sau mansarda se

Multe dintre foliile de difuzie folosite
chiar și în prezent sub învelitoare,
pentru protejarea structurii aco -
perișului, sunt impermeabile atât la
apă, cât și la vapori, ceea ce nu este
tocmai corect. Acestea favorizează
apariția con densului în straturile
aco perișului, provocând dete riorarea
termo izo lației și structurii, scurtând
durata de viață a aco perișului. Ca
alter nativă performantă, vă propunem
URSA SECO 0,02, un produs nou pe piața
românească.

Noua generație de folii 
anticondens URSA România 

URSA SECO 0,02
o folie anticondens inovatoare  
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Folia URSA SECO 0,02 se poate folosi atât la
acoperișurile cu astereală (din scândură sau OSB), cât
și la cele fără astereală. Este potrivită pentru toate
tipurile de învelitori: tablă cutată, țigle ceramice, țigle
din beton, panouri din fibrobeton, învelitori din
materiale naturale etc.

Folia anticondens
URSA SECO 0,02 are
rezistență crescută la
rupere și perforare
(datorită materialului
pe bază de poli pro -
pilenă țesută, în 3
straturi), rezistență la
vânt, datorită mar -
ginilor auto ade zive de
pe ambele fețe ale
foliei și rezistență
cres cută la agenții de
protecție a lemnului.
Mai mult, marcajele
pentru suprapunere ușurează montajul corect pentru
obținerea unei protecții optime.

„Datorită structurii complexe a materialului din care
este fabricată, folia URSA SECO 0,02 îndeplinește mai
multe funcții, asigurând eficiență maximă în protecția
acoperișului. De exemplu, permite difuzia spre exterior
a vaporilor din termoizolație și căpriori. Este așa-numita
«umiditate remanentă», întâlnită mai ales în cazul con -
strucțiilor noi. Folia permite eliminarea vaporilor
acu mu lați accidental sub învelitoare din cauza execuției
deficitare a barierei împotriva vaporilor și împiedică
vaporii evacuați și transformați în condens să intre
înapoi în astereală sau în termoizolație. URSA SECO
0,02 protejează astereala, căpriorii și termoizolația aco -
pe ri șului de ploaia și zăpada care se infiltrează sub
în velitoare și de condensul care se formează toamna și
pri măvara, facilitând evacuarea acestuia către jghea -
buri. Folia URSA SECO 0,02 este prevăzută cu benzi
adezive care permit un montaj ușor și rapid, atât la
acoperișurile cu astereală cât și la cele fără astereală.”
detaliază Sorin Pană.

l Fiecare rolă de folie are o
suprafață de 75 mp. Înainte de
a începe montajul, faceți un
calcul pentru a afla de câte role
de folie aveți ne voie până la coamă.
Reglați primul strat montat și pe cel de la coamă, astfel încât
straturile de folie dispuse între acestea să fie com plete.

l Montajul foliei pornește orizontal, de la streașină,
astfel încât folia să se termine în jgheab. Aceasta permite
evacuarea corectă, către jgheab, a apei de sub învelitoare.
Pe verticală, fiecare strat de folie se va suprapune peste
stratul anterior. În dreptul muchiilor și al doliilor, folia se
dublează pe o porțiune de cca. 10 – 15 cm. 

l Ultimul strat de folie se petrece peste coama
acoperișului, respectându-se suprapunerea de minimum
10 cm peste foliile montate anterior. Suprapunerile se
lipesc cu benzile autoadezive prevăzute la marginile foliei
URSA SECO 0,02. Dacă, din cauza decupajelor de la fața
locului nu pot fi folosite benzile autoadezive, atunci foliile
se pot prinde la îmbinări cu capse metalice.

URSA este o companie producătoare de materiale
izolatoare termic și acustic, cu o politică de dezvoltare
orientată pe eficiență energetică și dezvoltare durabilă în
construcții. Astăzi, URSA este unul dintre cei mai mari
producători de vată minerală și polistiren extrudat (XPS)
din Europa, două materiale izolatoare com ple mentare ce
contribuie la izolarea termică și acustică a clădirilor. URSA
are o experiență de peste 60 de ani în domeniu. Începând
cu luna august 2017, URSA a devenit parte din grupul
Xella, funcționând ca o unitate de business independentă.
În România URSA este prezentă cu produsele sale de 20
de ani. În ultimii ani, livrările de produse URSA au
cunoscut o creștere organică, compania locală URSA
România ajungând să dețină o cotă de piață de circa 40%
pe segmentul de vată minerală de sticlă.

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

Avantajele utilizării foliei
anticondens URSA SECO 0,02

Despre URSA

Cum se montează folia
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N e -am plimbat pe jos pe câteva străzi în centru,
în spatele marilor bulevarde cu forfota lor. Case
așezate, cu curți și grădini ample, cu liniște și

confort. Nu ne propunem o analiză specializată, doar să
punctăm câteva impresii pe care le poate avea orice om

care se plimbă în zonă. Acest articol este primul dintr-
o serie pe care ne-o propunem și în care vom prezenta
câte un oraș… la pas. Am avut multe materiale și vom
continua în mod firesc să scriem despre acoperișuri
într-un mod specializat, despre fațade și stiluri de

Clujul este de câțiva ani buni în boom imobiliar, orașul cu cea mai accelerată dezvoltare și creștere
din țară. Se vorbește tot mai mult despre metrou și de o populație care se va apropia de 1 milion
de oameni, cu bunele și relele unei asemenea dezvoltări. Se construiesc deja blocuri pe orice parcelă
liberă și iau naștere cartiere satelit în proximitatea orașului. Despre acestea s-a scris mult. Centrul, cu
clădirile sale imperiale emblematice, a fost subiect nu o dată și în paginile revistei noastre. Încercăm
să vorbim azi despre cartierele liniștite ale orașului, cu clădiri vechi și vile interbelice, obloane și străzi
umbrite de copaci, care ascund comori de arhitectură, bun-gust și locuire confortabilă. 

Cluj-NapoCaL A pAs pRIN
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arhitectură, dar credem că uneori putem fi
doar niște cetățeni la plimbare.. Încercând să
surprindem cât mai mult dintr-o impresie a
locului, am înțeles încă o dată că între
păcatele omului modern la loc fruntaș e
șofatul. De aceea, o plimbare pe jos în aceste
zone splendide prin firescul lor ne aduce
înțelegerea că oricât am alerga și ne-am grăbi,
lucrurile care contează ne așteaptă în tăcere. 

În plimbarea noastră ne-au atras câteva
repere. Întâi casele vechi care-și trăiesc a
doua tinerețe, adăpostind astăzi magazine,
restaurante, puburi. Ce ne-a impresionat la
majoritatea e grosimea zidurilor, care în
planul parterului se apropie de un metru. E
adevărat că pe atunci structura de rezistență
consta tocmai în zidărie portantă, clădirile
neavând stâlpi și cadre din beton, dar și așa
aceste ziduri cu grosimi foarte mari nu pot
scăpa neobservate. 

Apoi planșeele, multe din lemn, sprijinind
pe bârne groase din stejar. Acest tip de case
sunt foarte numeroase în Ardeal fiind în
general durate de germani. 

Porțile închise opac spre frontul stradal,
tâmplăria  masivă, acoperișurile înalte învelite
de regulă cu țiglă și podurile cu ferestre mici
– iată câteva trăsături distinctive. Ca datare
istorică, sunt printre cele mai vechi clădiri din
oraș, multe având vechimi impresionante, de
câteva sute de ani. Clujul nu face excepție,
primele clădiri au fost durate de sași, care
dețineau și monopolul breslelor. Dealtfel,
primii locuitori ai orașului, atestați de
documente, au fost sașii și apoi maghiarii – în
secolul al XIII-lea orașul Cluj a fost colonizat
de regele Ungariei, Ștefan al V-lea, cu
locuitori de origine germană și maghiară,
fiind al doilea oraș că mărime din Regatul
Ungariei. Multă vreme orașul a avut trei părți,
locuite de sași, unguri și români.    

Un farmec aparte al caselor vechi din Cluj
este dat și de relieful orașului, cu străzi în
pantă ce oferă perspective deosebite. 

Tot odată, multe case vechi renovate sunt
colorate viu, în nuanțe naturale dar în ton cu
funcțiunile actuale și cu dorința de a per so -
naliza acel spațiu, nu totdeauna în cel mai
fericit mod. Am remarcat o terasă amenajată
într-o asemenea zonă situată în vârful unui
deal și de unde se poate admiră panorama
asupra orașului. 

Arhitectura rezi -
dențială reflectă
majoritatea
curentelor care
s-au bucurat de
succes în această
parte a Europei, de
la gotic și
renascentist la
baroc, neoclasic,
eclectic și, desigur,
Art Nouveau și Art
Deco. Clujul a
rezonat practic cu
tendințele din
Imperiul Austro-
Ungar, apoi din
Regatul României,
modul de a
construi păstrând
unele caracteristici
inclusiv la casele
din zilele noastre.    

Casa în care a trăit şi creat Ion Agârbiceanu, 
din cartierul Andrei Mureşanu 
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Unele case par că
”alunecă” printre
stiluri și epoci
pentru că, de fapt,
și-au schimbat
aspectul în urma
unor renovări. Nu
rareori, proprietarul
își moderniza casa
și adăuga unor
forme clasice sau
baroce elemente
romantice sau Art
Nouveau, de pildă.
Se întâmpla și la
case mai mari, la
palate și instituții,
așa că... de ce nu?

Sunt interesante aceste vederi de sus mai
ales pentru tema noastră a acoperișurilor,
deoarece acest element de arhitectură nu se
poate vedea niciodată complet din planul
străzii. Și ne referim inclusiv la observarea
unor erori de montaj care există mai mereu,
dar și a tipurilor de învelitoare care dau nota
distinctivă a zonei.  

Pe lângă clădirile istorice cu vechime
mare, tipice pentru Ardeal, ne-au atras de -
sigur cele interbelice, cu care, ca bucu reșteni,
suntem mai familiarizați. 

Prima observație, de factură istorică –
cartierele inter belice din oraș au apărut într-
o atmosferă multiculturală, după Marea
Unire. Este adevărat că zonele rezidențiale –
așa cum le-am numi astăzi –au început să fie
vizate de urbaniști încă înaintea Primului
Război Mondial, primele case fiind durate și
în acest caz de maghiari și germani, iar unele
sunt absolut impre sionante. După război
însă, entuziasmul noului stat victorios aduce
în oraș numeroase familii românești, ma -
ghiare, evreiești. Avocați, practicanți de
profesiuni liberale, funcționarii noii  ad minis -
trații, universitari, intelectuali, genul de
oameni care au re vigorat toate orașele
românești, care au ridicat casele interbelice
pe care le admirăm astăzi și ne mirăm cum
de le-au construit atât de bine, de rezistent și
de frumos. 

Unele elemente de stil sunt astfel apro -
piate de cele întâlnite în orașele vechiului
Regat, mai ales București, unde s-a construit
foarte mult în perioada interbelică, dar și în
Ploiești, Constanța, Iași. 

Avem de-a face cu o arhitectură emi na -
mente rezidențială, cu unele vile în stil
neoromânesc, desigur în cazul Clujului cu
influențele Europei Cen trale. 

Pentru un bucureștean sosit cu treabă sau
în vizită la Cluj, e zona din oraș cea mai
apropiată de orizontul cultural cu care e
obișnuit. Centrul administrativ al orașului, cu
edificiile sale monumentale, este clar de
factură imperială, apropiindu-se mai mult de
Europa Centrală. În Clujul interbelic nu
existau dealtfel prea multe clădiri înalte ci
predominau cartierele de vile, iar epoca
Uniri marchează părăsirea monumentalității
în favoarea influențelor Art Nouveau și Art
Deco.  

În acest punct putem să notăm că, după
Unire, a existat un flux însemnat de bani atât
dinspre vechiul Regat spre Ardeal, cât și
invers, care în arhitectură și urbanism s-a
tradus printr-un transfer de elemente de stil
specifice. 
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Aspectul mai
îngrijit este dat și
de relativa
continuitate a
cornișelor, ceea ce
înseamnă că se
respecta cât de cât
regimul de
înălțime dirijat de
urbaniști. Ceea ce
nu se poate spune
totdeauna despre
orașele din Vechiul
Regat în acea
perioadă, ca să nu
mai vorbim de
ultimele decenii...

Clujul interbelic este un exemplu de oraș
care, într-un timp relativ scurt a cunoscut o
dinamică fără precedent, prin extinderea cu
80% a suprafeței intravilanului, insotită de
creșterea considerabilă a numărului de
construcții edificate. 

Totuși, deși neoromânescul există în
exemple numeroase și multe de mare valoare,
găsim și case în stil neomaur, mediteraneean,
neobaroc, gotic, clasic, romanic – o varietate
de forme, dimensiuni, genuri și finisaje.
Puțină lume știe de pildă că la Cluj a activat
mulți ani un arhitect elvețian ce a durat casele
în stilul castelelor elvețiene. 

A doua observație pe care vrem să o
notăm rezidă în spațiul util alocat. Casele au
spațiu în jur, nu excesiv, dar destul pentru a
izola cumva locatarii atât față de stradă, cât și
față de vecini. 

Nu sunt deloc înghesuite, cum din păcate
se întâmplă astăzi prea des. Relativ la starea
lor, vedem același fenomen ca la București, în
ultimii ani se renovează tot mai multe, cu
bun-gust și puține artificii noi – până la
urmă, renovarea unui atare imobil însemnă
să-l conservi în primul rând. După revoluție
s-a construit mult, nu neapărat foarte fericit,
dar s-a mizat pe clădiri noi. Au luat astfel
naștere cartiere în zone izolate de oraș, cu
problemele de trafic știute – Pipera e
exemplul perfect din București, cu echi va -
lentul său clujean, Floreștiul. Se constată în
ultimii ani tendința de a renova case vechi
amplasate central, care altfel s-ar fi distrus
iremediabil. 
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E desigur o afirmație subiectivă, dar credem că
această opțiune vine cu avantaje certe; dacă ne
referim doar la ambient și tot e destul. 

Copacii sunt maturi, e altă umbră, străzile parcă
mai largi. Punctele de interes social precum școală,
medic, piață, magazine, bănci, restaurant, parcuri
sunt mai aproape și accesibile pe jos. Nu în ultimul
rând, în cazul Clujului mai ales, rețeaua de transport
public permite fără probleme deplasarea în oraș fără
a recurge la mașina personală, iar stațiile sunt
apropiate.  

O ultimă observație – casele vechi, situate pre -
ponderent ultracentral îndeplinesc azi mai curând
funcțiuni publice și comerciale, în vreme ce clădirile
interbelice sunt folosite mai ales pentru locuire.
Găsim astfel în casele vechi baruri, restaurante
amenajate cu mult gust și cu terase ample, avantaj

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
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major vara și mai ales acum în timpul
restricțiilor COVID. Multe sunt magazine,
afaceri de familie, creative și dătătoare de
culoare și ritm orașului. În plimbarea noastră
am surprins un eveniment tip yard sale, cu
haine deosebite și anti chități, organizat într-
o clădire datând din anii 1800 și care, în ciuda
vârstei din buletin, arăta impecabil. 

Discutând cu proprietarii, prezenți la ac -
țiune, am aflat că nu au fost necesare
consolidări deși au expertizat clădirea, sin -
gura lor intervenție fiind edificarea unei
supante în podul foarte înalt și repararea
acoperișului. 

Este adevărat că în acest punct Clujul are
un mare avantaj, nefiind expus seismic decât
într-o mică măsură, comparativ cu Bu -
cureștiul de pildă. 

Ca aspect general, plimbarea noastră ne-
a înfățișat de regulă acoperișuri frumoase,
bine întreținute și solide. Învelitorile cele mai
întâlnite sunt cele clasice, din țiglă ceramică,
în nuanțe naturale de cărămiziu. Altele sunt
din tablă, cu o mențiune pentru calitatea
tablei faltuite manual identificate pe câteva
imobile și care după patina și tipul execuției
avea pe puțin 50-60 ani, poate mai mult. 

Demografic
vorbind, Cluj-
Napoca a fost,
până  după cel 
de Al Doilea Război
Mondial, un oraș
dominat de
comunitatea
maghiară. Românii
erau pe locul al
doilea ca număr, 
iar germanii și
evreii constituiau
de asemenea
grupuri etnice
importante. 
De aici provine 
și caracterul
cosmopolit al
urbei, cu
construcții care
reflectau
identitatea fiecărei
comunități, dar 
și o deschidere
spre arhitectura
europeană.  



Șiruri de case din
diverse epoci, cu
diverse viziuni....

Cele mai multe acoperișuri renovate
păstrau natura materialului original de
învelitoare, aspectul modern fiind dat de
montarea în planul acoperișului a ferestrelor
de mansardă, așadar spațiul de sub acoperiș

era locuit. Sub aspectul fațadelor am
remarcat păstrarea în multe situații a
tâmplăriei originale din lemn în
detrimentul omni pre zentelor termopane,
ceea ce considerăm de asemenea un plus.
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Fără îndoială că tâmplăria termoizolantă are
atuurile ei, dar măcar ca opinie o fațadă cu
tâmplăria originală din lemn este incompa -
rabilă. Cazurile cele mai fericite sunt cele în
care geamul termoizolant e montat în ramele
vechi restaurate în prealabil.   

Am început această serie de articole cu
Clujul pentru că ni se pare orașul cel mai viu
și mai urban din Ardeal, în care țesutul
construit e pus în valoare de cele mai variate
funcțiuni. Efervescența și creativitatea exis ten -
te aici potențează vechile clădiri și le conferă
o a doua tinerețe, poate mai fericită decât
prima, dacă ținem seamă de agresiunea din
perioada comunistă asupra clădirilor vechi.   

Așa cum era firesc, piața imobiliară a pus
accent pe dezvoltarea noilor cartiere, ridicate
oarecum haotic și cu o infrastructură care își
tot arată neajunsurile. Dar să nu uităm că
”poza de buletin” a unui oraș este dată de
cartierele vechi, tradiționale. Aici se regăsește
spiritul locului, aici te poți plimba pentru a-l
întâlni, fără sentimentul artificialului sau al
comercialului. La aceste case încă mai poți
vedea cum locatarii au găsit soluții să își

îmbunătățească traiul cu metode in ge -
nioase, la scară umană, învățând să împartă
un spațiu cu cei din jur. Unii încearcă să
descurajeze recuperarea acestor case. Într-
adevăr, renovarea lor poate fi dificilă și
costisitoare, dar satisfacția este pe măsură.
În plus, se pare că și un pic de presiune din
partea administrației locale nu strică.
Supraimpozitarea câtorva clădiri din zona
centrală a orașului a avut efectul scontat:
mulți dintre proprietari s-au decis în sfârșit
să-și renoveze fațadele. 

Unde a fost vorba despre clădiri cu mai
multe apartamente, locatarii au găsit calea
să colaboreze. Străzile arată astfel mai bine,
tencuiala rămâne pe locul ei iar proprietarii
sunt mai liniștiți, poate chiar mai mândri de
locul în care trăiesc.  

Nu toate casele vechi
și valoroase au fost
salvate din zona gri în
care au intrat în
perioada
naționalizării. Unele
încă suferă în lipsa
unor proprietari
responsabili, care să
aibă grijă și de
aspectul exterior. Este
un proces lent, dar
care a mărit ritmul în
ultimii ani, când piața
imobiliară a crescut -
cam rapid, spun unii...





ACOpERIȘURI VERZI

18

ACOpERIȘURI VERZI

Apa e parte integrantă a identității locale din
Hamburg, în oraș existând din timpuri străvechi case
pe piloni amplasate la propriu pe apă, iar ansamblul
pe care vi-l prezentăm în ediția de față e ridicat pe
insulele râului Elba. Cele 5 clădiri proiectate de biroul
local de arhitectură Schenk + Waiblinger sunt
amplasate pe piloni și conțin 36 de apartamente între
60 și 130 mp. Ansamblul este construit la standard
de casă pasivă, necesitând un aport minim pentru
încălzire, tot necesarul energetic fiind acoperit din
surse regenerabile. O pompă de căldură geotermală
folosește apa pentru încălzirea spațiilor interioare, iar
elementele de captare a energiei solare de pe fațadă
asigură necesarul de apă caldă al rezidenților.
Tehnologii smart controlează ventilația și necesarul
energetic, informând constant rezidenții cu privire la
consumul energetic al propriilor locuințe. Acoperișul
complexului este ecologic, sustenabil, un acoperiș
verde în sistem complet Bauder.

C onceptul de construire sustenabilă e o constantă a
arhitectului Georg Waiblinger de la Schenk +
Waiblinger Architekten Hamburg. “Căutam întot -

deauna un echilibru între ecologie și economie. Complexul
WaterHouses a fost gândit de la început conform cerințelor de
sustenabilitate DGNB, unde a și câștigat certificarea Gold. Cu
ajutorul unui punctaj special conceput s-a urmărit atingerea
cât mai multor obiective ecologice și relevante social. Decisive
au fost materialele folosite, prin prisma eficienței, lipsei emisiilor
nocive și capacității înalte de reciclare. Fiind vorba de o clădire
pasivă, esențială era reducerea pierderilor energetice prin
anvelopa exterioară a clădirii, mai ales prin acoperișul de peste
1200 mp. S-a optat astfel pentru un acoperiș verde Bauder
având o termoizolație de 40 cm.” 

Termoizolație eficientă 
Standardul ridicat de eficiență energetică al complexului a

impus folosirea unei termoizolații din spumă rigidă poli -
uretanică PUR/PIR. Materialul are un coeficient de transfer
termic foarte bun, fiind eficient și la grosimi mai reduse. Având
dimensiunile de 2,40 x 1,20 m panourile izolatoare ușoare
BauderPIR FA sunt special concepute pentru acoperișuri plate
de mari dimensiuni. Ele se aplică sub stratul de etanșare și
dovedesc o stabilitate foarte bună datorită îmbinării în nut și
feder. Panourile în grosime de 200 mm se lipesc cu adezivul
special «Bauder Industriedachkleber» de suport, cel de-al
doilea strat de panouri fiind aplicat încrucișat peste primul, fără

LUCRAREA EDIŢIEI

Ansamblul de locuințe pasive WaterHouses Hamburg
cu acoperiș verde în sistem complet Bauder 
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a se suprapune rosturile, în așa fel încât să se evite punțile termice,
folosind pentru aceasta adezivul industrial «PIR pe PIR».

Folie izolatoare antirădăcină   
Arhitecții au optat pentru folia ușoară FPO-Kunststoffbahn

«BauderTHERMOPLAN T». Aceasta se aplică ușor, este stabilă
dimensional, rezistentă la rupere și încărcare. În plus, folia este
rezistentă la penetrarea rădăcinilor plantelor (cf. directivei
referitoare la acoperișurile verzi) și deține certificarea EPD
(Environmental Product Declaration). La aplicarea pe aco -
perișuri verzi folia se așează liber, suprapunându-se la margini
și apoi, după fixarea mecanică corespunzătoare, se sudează cu
aer cald zonele suprapuse. 

Acoperiș verde sustenabil și ecologic
Dacă vorbim despre construire sustenabilă, acoperișul verde

este obligatoriu. Acoperișurile verzi îmbunătățesc termo și
fonoizolarea, apără de arșiță, leagă particulele de praf și joacă
rolul de receptoare de apă și umiditate în orașe mai ales.
Deoarece un acoperiș verde protejează izolația de dedesubt atât
de temperaturi extreme, cât și de ultraviolete, ele pre lungesc
implicit viața acesteia. Sistemele de acoperiș verde extensiv,
precum cel folosit la proiectul WaterHouses, nu necesită
aproape deloc întreținere. Structura lor multistrat constă dintr-
un element de drenare și captare, o folie de filtrare respectiv un
strat de vegetație. Solicitările mecanice sunt preluate de o
membrană aplicată liber Schutzvlies 300, peste care este dispus
un strat de drenaj și retenție a apei. Cu o înălțime de numai 20
mm acest element DSE 20 realizează o capacitate de retenție a
apei de 7,5 l/m², conducând astfel în siguranță surplusul.
Substratul de vegetație extensiv de la Bauder poate fi udat facil.   

n Obiectiv: Ansamblul de locuințe pasive
WaterHouses Hamburg 

n Proiectare: Schenk + Waiblinger Hamburg 
n Execuție: Hochtief 
Acoperiș verde în sistem complet Bauder
n membrane bitum – elastomer 
n barieră de vapori 
n membrane sudate 
n 2 straturi suprapuse de termoizolație BauderPIR FA 
n folie FPO 
n membrană sintetică BauderTHERMOPLAN T 
n folie de protecție Bauder SV 300 

» INFO
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BAUDER ROMANIA

P-ța 1 Mai nr. 4-5, 400141 Cluj-Napoca 
Tel:  +40 264 20 66 38 email: info@bauder.ro

Fax: +40 264-20 66 39 www.bauder.ro

Cluj: 0745 326 690; 0748 227 767 
Timișoara: 0744 393 113 | Moldova: 0744 790 987
București: 0746 030 335; 0744 790 987

n Reducerea efectului de ”Insulă de căldură urbană”,
fenomen tot mai accentuat în marile orașe, care se manifestă
printr-o temperatură mai ridicată cu cel puțin 4°C în zonele
construite decât în cele înconjurătoare, deoarece clădirile
înmagazinează progresiv căldură în timpul zilelor toride,
căldură pe care o degajă apoi mai încet în timpul nopților;
la nivel general, se creează un microclimat specific zonelor
urbane, cu o pătură atmosferică densă, nebulozitate
crescută și chiar devieri de la condițiile climatice obișnuite
pentru zona respectivă; prin construirea de acoperișuri verzi,
datorită fenomenului de evaporare și umbrire cu plante,
zona superioară a clădirii ajunge la temperaturi cu până la
4-5°C mai mici decât cele înregistrate la un acoperiș obișnuit
(rareori un acoperiș verde întreținut depășește la nivelul
solului 25°C);

n Izolarea termică și fonică a clădirilor – alături de
stratul termoizolant inclus în sistem, plantele și solul, cu o
porozitate ridicată, înmagazinează spații cu aer, reducând
considerabil schimbul de căldură la nivelul planșeului, în
ambele sensuri (iarna reține căldura în clădire, vara o
împiedică să intre); trebuie spus că densitatea materialelor
folosite pentru substraturi este de regulă mai mică – de pildă
varietățile de sol de la Bauder au densitatea de circa 950
g/mc în stare umedă, pe când pământul și pietrișul natural
au peste 1.800 g/mc, lucru îmbucurător pentru că nu solicită
foarte mult structura de rezistență a construcției; studii
recente au arătat că un acoperiș verde este și un bun
protector contra radiațiilor electromagnetice produse de
stațiile de telecomunicații, subiectul unor îndelungi discuții
și controverse;

n Îmbunătățirea hidroizolației și drenajului general,
scăzând riscul suprasaturării canalizărilor orașelor în tipul
ploilor abundente – aceasta deoarece sistemele specifice
performante, precum cele de la Bauder, drenează surplusul
de apă din precipitații (care este și filtrată cu această ocazie,
fiind reținute metalele grele și azotații), iar solul și plantele
rețin o cantitate considerabilă de umiditate, pe care o
eliberează treptat în atmosferă;

n Protecția straturilor hidroizolante și a clădirii -
plantele înverzite și solul sunt mai rezistente decât orice
material clasic utilizat pentru acoperișuri, stând în calea
radiațiilor UV, a vântului, a incendiilor, a diferențelor de tem -
pe ratură care provoacă degradarea materialelor convenționale
la variații dimensionale; hidroizolația, cea mai fra gilă com -
ponentă a unui sistem de terasă, este și ea protejată, stând
într-un mediu stabil, protejată cu ajutorul unei membrane
antirădăcină. 

n Îmbunătățirea calității aerului și a mediului în zona
unde sunt realizate, datorită capacității plantelor de a reține
praful și pulberile în suspensie, de a înmagazina dioxidul de
carbon din atmosferă, precum și de a degaja oxigen; micro -
particulele din aer  reprezintă unul dintre pericolele majore
pentru sănătatea oamenilor, provocând boli cardiace și
pulmonare; de asemenea, se poate crea un mediu propice
biodiversității, conservării florei și speciilor de insecte sau
păsări locale, precum și aclimatizării de noi plante mai
exotice, în condiții controlate;   

n Îmbunătățirea imaginii generale a orașului prin
factorul estetic al amenajărilor, având drept consecință creș -
terea valorii imobiliare a unor construcții mult mai bine
pro tejate, cu o mai bună anduranță în timp și un factor de
inedit ce este întotdeauna atractiv pe piață; nu în ultimul
rând, periodic sunt alocate fonduri guvernamentale pentru
con strucții “verzi”, ceea ce poate constitui o oportunitate
pentru a reduce investiția inițială, care, de altfel, poate fi recu -
perată în timp relativ scurt prin economiile realizate.

avantajele sistemelor de 
acoperiș verde Bauder



De mai mult de 10 de ani împreună... 
... peste 10 milioane de m2 de hidroizolaƫii

Cluj-Napoca, Piaţa 1 Mai nr. 4-5
Tel.: 0264 206 638, Fax: 0264 206 639
Cluj-Napoca 0748 227 767
Bucureşti 0746 030 335
Timişoara 0744 393 113
Moldova 0744 790 987
E-mail: info@bauder.ro, www.bauder.ro
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INTERVIU

Suntem într-o perioadă care ne
obligă să ne reinventăm. Cum se
desfășoară Anuala în condițiile
actuale?

În primul rând șantierele au mers, așadar proiecte sunt –
și încă de calitate foarte bună. Ca eveniment avem Anuala
clasică – ceea ce implică premierea și jurizări internaționale
derulate pe platforme online. Încă dinainte de pandemie
eram avansați în acest mod de lucru, așa că acum putem

Emil Ivănescu 
Președintele 
OAR București 

Domnul Emil Ivănescu este președintele oaR
București și de mai bine de 10 ani Curator al
anualei de arhitectură. am discutat cu domnia
sa despre provocările aduse de acest moment
pandemic în piața de construcții, dar și despre
transformările ireversibile care deja au început. 

Toate aceste schimbări vor aduce un
plus de creativitate, în toate domeniile
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spune că suntem pregătiți. modelul de lucru expus are la
bază faptul că juriul este internațional.  Înainte de pandemie
jurizarea Anualei implica două etape – prima derulată online,
apoi vizita în sit. practic, acum am transformat ultima etapă
într-un public speech day, când arhitecții își vor prezenta
online proiectele. Dar Gala premiilor se va desfășura ca de
obicei, fizic, pe 15 octombrie, într-un spațiu semideschis, cu
respectarea tuturor măsurilor știute. 

Așa era și în alți ani?
Da, acum însă e de nevoie.

Ce ne puteți spune despre 
proiectele depuse? 

Nivelul a crescut foarte mult, breasla este dinamică. Există
un număr mare de proiecte de o calititate foarte bună în
București. Aș mai remarca ceva relativ la modul de selecție –
beneficiarii au început să intre pe platforma noastră online
pentru a-și selecta arhitecții. 

Aici se pot vedea în detaliu toate clădirile valoroase
construite în București din 2003 până acum.  

O  lucrare este o muncă de echipă – arhitect, beneficiar,
executant, antreprenor. De aceea, noi premiem toată echipa.
Dăm chiar un premiu special pentru cel mai bun beneficiar.
Încurajăm astfel oamenii care au încredere în profesioniști.
pentru că de fapt aici e marea problemă în orice profesie –
nu se ascultă de profesionist. 
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Beneficiarii sunt mai tineri? 
Da și nu. Unii sunt la o vârstă să-i spunem golden, oameni

aflați la a doua sau a treia construcție, care au înțeles ce greșeli
au făcut neconstruind cu profesioniști și atunci creditează
echipa. Desigur, sunt și mulți tineri care vor altceva, vor calitate.
până la urmă, e vorba de educație, care generează calitate. 

Cum a fost această perioadă cu
pandemia? 

A fost interesant cumva. Unele șantiere mai mari s-au închis
pe o perioadă, dar șantierele mai mici au funcționat. Având
un număr mai mic de muncitori prezenți și-au putut lua
măsurile de rigoare, cei care și le-au luat. paradoxal,
construcțiile nu au fost lovite prea tare, oricum mai puțin ca la
precedenta criză din 2008 - 2009. Ritmul a încetinit, dar
lucrurile nu s-au oprit de tot. 

În țările dezvoltate, statul a aruncat pe piață lucrări de
arhitectură socială. Acestea sunt măsuri eficiente, de a investi
pe timp de criză în infrastructură și arhitectură socială pentru
cetățean. se ating astfel două obiective – se dă de lucru
industriei și în același timp se rezolvă niște probleme pentru
care altfel, în vremuri normale ca să zicem așa, nu ar fi timp.

Cât de posibilă este distanțarea
socială pe șantiere? 

Este și nu este. până la urmă, ține de oameni, oricât te-ai
chinui să explici, cetățeanul te ascultă sau nu. La nivel personal
nu ai ce să faci, totuși dacă ai echipe de muncitori pe șantiere
poți să impui reguli. Noi de pildă, la București, inițiasem un
program de vizite pe șantier pentru arhitecții stagiari, dar în
noile condiții l-am oprit temporar – ceea ce înseamnă că regulile
pe șantiere se respectă. 

InteRvIu

Casa E+E Casa Individuală Casa CMMT Casa cuplate DEH
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Noi în cadrul Anualei avem și un premiu pentru cele mai inspirate
idei de home office, pe baza fotografiilor trimise de participanți. 

Concursul încă nu a debutat, trebuie întâi să pregătim juriul dar
deja am primit poze.   mai cred că pe lângă acest accent pe digital,
a doua paradigmă care se schimbă decisiv este ceea ce înțelegem
prin locul de muncă. Nu vor fi astfel afectate foarte mult
construcțiile ci serviciile, tot ce ține de acestea. Deja există
transformări mari în piața imobiliară, pe zona de birouri mai ales. 

Da, am văzut că firmele caută mai
nou vile, case individuale, de bine ce
până acum se căutau  clădiri tipice cu
birouri open space.

Am și eu cunoscuți care au firme și care au plecat deja din
clădiri de birouri cu open space în case individuale. se
observă că piața se adaptează în ansamblu – deja pro -
ducătorii de mobilă oferă modele noi adaptate pentru home
office. Dealtfel toate aceste schimbări vor aduce un plus de
creativitate, în toate domeniile. pe fond însă nu știu dacă
neapărat se vor simplifica lucrurile – cred că oamenii vor
păstra identitățile, dar vor fi mai creativi.  

Noi am avut un serial în revistă refe -
ritor la poduri, am discutat cu un notar,
un cadastrist, un structurist. Ce părere
aveți despre aceste spații la modă azi? 

Trebuie în primul rând să definim ce înseamnă pod, cum
se abordează acel spațiu. Dacă avem de-a face cu un beneficiar
care înțelege ce înseamnă podul și cum se poate transforma
acel spațiu e vorba de cazul fericit. Zona res pectivă se poate
amenaja extrem de spectaculos, de pildă cu funcțiunea de
living în mansardă. Consider că între cele mai interesante case
se număra exact cele care au amenajată zona de zi în pod. pe
de o parte e un spațiu deschis, amplu, cu volumetrie specială,
iar pe de alta oferă panorama cea mai spectaculoasă asupra
zonei. E un spațiu al intimității, cu totul special și din fericire
încep să apără clienți care știu cum să folosească podul. 

Din păcate nu toate cazurile sunt așa, sunt dese cazurile
când se speculează acest spațiu, se ia autorizație pentru o
construcție cu pod nelocuibil, iar acesta e apoi amenajat ca
spațiu locuibil. Nu e deloc binevenită această situație pentru
că afectează imaginea  construcției în ansamblu. până la urmă,
decisivi sunt tot profesioniștii și mai ales gradul în care ei sunt
ascultați – de la arhitect la constructorul de acoperișuri. În
Occident orașele și clădirile arată bine tocmai pentru că
specialistul este ascultat și respectat.

Și până la urmă faptul că majoritatea șantierelor au funcționat
arată că decidenții erau interesați să meargă înainte și că au
respectat regulile. sunt câteva principii simple – să păstrezi
distanța legală, să ai mască,  mănuși, etc.

Aceste reguli noi vor lasă urme 
și după ce trece pandemia? 

Eu personal cred că lucrurile vor reveni la normal, lumea
abia așteaptă, probabil la jumătatea anului 2021, dar vor
rămâne zone definitiv transformate – spațiile office, munca
online, desigur dezideratele de igienă. Deja este clar că există
schimbări. pe lângă tot ce înseamnă regulile de igienă, cel puțin
două aspecte cred că nu vor mai reveni niciodată la ce a fost
înainte. Accentul pe online și ceea ce definim ca zonă de lucru.
Deja cam în toate domeniile s-a văzut că multe activități se pot
derula online-ședințe, discuții, nu și activitatea efectivă, evident.

Vila GUD
Single-family

Home
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RESTauRaRE
TAVAN C AsETAT

Toate datele din industrie arată că în ciuda pandemiei, apetitul
pentru construcții și renovări mai ales nu a scăzut. magazinele
de materiale sunt pline de la începutul anului iar meșterii buni
au agenda încărcată pe luni în avans. Lunile de repaos forțat de
la începutul primăverii au determinat mulți români să facă în
sfârșit lucrările pe care le amânau de la un an la altul din lipsă de
timp.  publicăm în paginile de față o renovare mai specială, având
ca obiect un tavan casetat ce împlinește anul acesta frumoasa
vârstă de 90 de ani. 

Frumoasele ornamente
geometrice din ipsos, cu un
medalion central, au scăpat
de „renovările” anterioare
(deși nu în totalitate)
datorită cotei la care se
ridică - peste 3.5 metri de
pardoseală. 
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T avanul e piesa de rezistență din casa
scării ample de acces la etaj, spațiul
fiind folosit preponderent la petreceri

și drept sufragerie. Înaintea naționalizării
casei, în funcțiunea inițială, ușile triple ale
camerelor învecinate se deschideau complet
la evenimente, luând naștere un spațiu
deschis de circa 100 mp. Deoarece casa a fost
folosită de mai multe familii după război,
aceste uși au fost blocate iar scara interioară
elegantă a devenit spațiu comun de acces.
Nimeni nu s-a mai preocupat de casa scării,
deși considerăm că este cea mai elaborată și
mai interesantă zonă a clădirii. 

După mai bine de 60 de ani de neglijare,
spațiul arăta rău. Plafonul casetat se scorojise,
la îmbinarea cu pereții era igrasie și mucegai,
traseele de instalații atârnau neglijent (și

destul de nesigur conform standardelor
actuale) și nici nu se mai punea problema ca
instalația de iluminat să mai funcționeze.
Geamul dinspre stradă fusese obturat cu
sticlă mată și bătut în cuie, stând închis zeci

de ani. În fine, spațiul era „înnobilat” cu un
PVC ieftin, vechi și murdar, deși dedesubt se
găsea o pardoseală din stejar cu un grad de
finisare ridicat.

Totuși, și în cazul nostru, orice rău s-a
dovedit a fi spre bine. Tendința locatarilor de
a improviza și de a segmenta spațiile s-a
dovedit benefică pentru că a prezervat
finisajul original. Geamul bătut în cuie a putut
fi deschis și restaurat, tâmplăria rămânând
nefolosită multe decenii. Ușile obturate cu
tego și gips-carton mai recent au fost ferite de
tendințele de înlocuire cu termopan, cum s-a
întâmplat la unele apartamente ale casei, iar
parchetul de sub PVC a rămas ferit de
agresiuni și chiar de intemperii, căci aco -
perișul deteriorat lăsa să treacă apa, la ploi
mai serioase în casa scării… 

La renovarea acestui spațiu proprietarii
au decis să folosească toate elementele
originale existente din fericire pe poziție,
executând în ordine cronologică următoarele
lucrări – desfacerea vechii tâmplarii, cu ră -

Din fericire, foștii
utilizatori ai spațiului nu

s-au limitat decât la a
schimba câteva becuri

din casete și a „spoi” zona,
la un moment dat, cu un

strat de humă. Acesta a
trebuit spălat, cu ocazia
ultimei renovări, pentru
ca noul finisaj umed să

nu umfle huma și pentru
a face o priză mai bună. 
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țarea acesteia de vopsea și murdărie, șlefuirea
și apoi băițuirea în nuanța originală, re -
novarea pereților, rașchetarea și – unde se
im punea – înlocuirea parchetului, schim ba -
rea completă a instalației electrice și
eli   minarea sobelor din planul parterului, cele
exis tente pe poziție nefiind originale, ci
modele nein teresante de ani 80. 

Tavanul a rămas ultimul deoarece pre su punea
o serie de lucrări preliminare înaintea abordării
propriu-zise. În primul rând s-a încercat re pa -
rarea și verificarea instalației electrice existente
din construcție în spatele finisajului. O înlocuire
completă a acesteia ar fi presupus deteriorarea
caroiajului decorativ original, lucru cu care
proprietarii nu au fost de acord. 

Medalioanele din centrul
casetelor, din ipsos și ele, nu
au putut fi dezlipite fără a le
deteriora, așa că s-a mizat
pe ceea ce au făcut bun
vechii electricieni. Surpriză:
în afară de o mică
problemă rezolvată din
doză, instalația era perfectă,
iar fasungurile, din alamă și
porțelan, încă străluceau de
parcă ar fi ieșit ieri din
fabrică. 
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Așadar cu ocazia schimbării instalației
casei au fost identificate câteva fire în doze ce
puteau deservi plafonul, dar niciunul funcți o -
nal. S-a reușit după încercări repetate să fie
identificat firul rupt, din fericire situat
aproape de doză. Merită notat că instalația
originală este din cupru și funcționează
perfect în ciuda vechimii. 

O altă lucrare dificilă a constat în resta u -
rarea ornamentelor circulare ce fixează
becurile în plafon, câteva fiind  refăcute din
ipsos și apoi aplicate pe poziție. 

Înainte de a zugrăvi plafonul s-a decis
păstrarea cromiei originale, în care tavanul
are o nuanță ușor mai închisă decât pereții,
tratați în alb. Deși în general se întâmplă
invers, tavanul fiind mai deschis decât pereții,
aici e indicat să fie mai închis deoarece când
se aprinde lumina se produce un contrast
foarte reușit.

Acest hol imens,
practic punctul nodal
al casei, a fost
conceput pentru a fi
inundat în lumină atât
ziua, printr-o fereastră
amplă, cât și ziua, prin
acest plafon de
supantă. În perioada
interbelică, pentru
finisare au fost folosite
diverse tipuri de tapet
și vopsea în nuanțe
pastelate, dar pentru
zilele noastre pare mai
potrivită o abordare în
variațiuni de... alb.

LUCRĂRI DE REFERINŢĂ
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We create chemistry

Fie că este vorba de o reparație pe o suprafață redusă, ori de realizarea completă a unui acoperiș
terasă de mari dimensiuni, sistemele lichide continue au devenit alternativa dorită de mulți
beneficiari, pentru câteva motive previzibile: aplicare simplă și rapidă, siguranța oferită de lucrare
pe termen lung, greutatea extrem de redusă și aspectul uniform, în culori pe care le pot alege
dintr-o paletă largă. Iar dacă vorbim de sisteme lichide de calitate, este firesc să ne orientăm către
una dintre soluțiile masterseal de la master Builders solutions – BAsF, utilizate și recomandate de
arhitecți, constructori sau antreprenori din lumea întreagă. membranele masterseal au obținut
recunoaștere globală, fiind aplicate cu succes pe numeroase structuri de la introducerea lor pe
piața europeană la începutul anilor 1990.

Sistemele pe bază de membrane lichide MasterSeal reduc
timpul necesar de punere în operă pentru a crea o barieră
impermeabilă, având caracteristicile fizice optime pentru

a face față mișcărilor dinamice la o gamă largă de proiecte de
structuri, date fiind variațiile climatice posibile într-un climat
temperat excesiv ca al nostru. Când sunt combinate cu anumite
game de grunduri speciale și straturi de acoperire, rezultă sisteme
pentru diverse aplicații cum ar fi acoperișuri, balcoane,
parcări, subsoluri, chiar tuneluri sau rezervoare. Nevoia de
structuri impermeabile este evidentă la nivel mondial, în
contextul climatic actual, când în orice moment pot apărea
provocări serioase pentru construcții. În afară de temperaturi
extreme, oscilații mari de temperatură, radiații UV și expunere la
vânturi puternice, o construcție trebuie să se confrunte deseori
și cu umiditatea în exces, care poate dăuna atât când vine de
sus, sub formă de precipitații, cât și de la sol sau din subsol, ca
urmare a acumulărilor greu de controlat.

Acoperișul MasterSeal - mai simplu, 
mai rapid, mai uniform 
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Operațiunile de impermeabilizare trebuie să fie rapide,
sigure și pe termen cât mai lung, pentru că presupun lucrări
greu de abordat, de multe ori ascunse. 

Unul dintre atributele cheie ale sistemelor MasterSeal este
capacitatea de a face față fisurilor dinamice care apar în
timpul sau după construcție. Această capacitate a făcut să fie
folosite inclusiv pentru tuneluri de tip tranșee deschise. Un alt
aspect important este faptul că membranele MasterSeal sunt
fixate monolitic pe stratul suport, ceea ce înseamnă că, dacă
sunt perforate accidental, nu permit ca apa să intre pe
dedesubt.

Sfatul specialistului BASF
În cadrul realizării unui acoperiș cu sisteme lichide, este

extrem de important să identificăm tipul de substrat care
necesită impermeabilizare, pentru că variantele sunt nu -
meroase. O inspecție vizuală la fața locului, pentru a observa
lucrările existente, poate fi efectuată rapid, iar în cazul
construcțiilor noi substratul se identifică în proiect. Poate fi
vorba de beton armat sau o șapă pe bază de ciment,
bitum, plăci ceramice, materiale plastice, fibre de
ciment, suprafețe metalice de orice fel; toate acestea pot
deveni suport pentru un sistem MasterSeal, doar asfaltul
trebuie îndepărtat complet. Când este vorba de un alt
material, sau de un suport care nu mai poate fi utilizat, din
diverse motive, consultanța specialiștilor BASF este
binevenită. Identificarea completă și corectă a naturii
substratului este esențială pentru impermeabilizarea  cores -

pun zătoare, deoarece este parametrul de bază pentru
alegerea tipului specific de grund care urmează să fie
utilizat. La fel de importantă este identificarea diferitelor tipuri
de îmbinări sau rosturi existente, pe care inginerul
constructor trebuie să le ia în calcul, stabilind rolul acestora în
mișcările structurale ale clădirii sau ale elementelor de
construcție. În funcție de îmbinări, se alege și tehnica de tratare
a detaliilor constructive. Pentru îmbinările dintre pardoseală și
perete sunt recomandate benzile textile sau de cauciuc
butilic, pentru a reduce eforturile specifice, benzi care sunt
acoperite apoi de membranele lichide. Fisurile din beton
trebuie reparate, urmele de grăsimi sau uleiuri îndepărtate, în
cazul ceramicii ori pietrei naturale se recomandă buciardarea
sau sablarea, dacă acestea nu sunt sparte, instabile sau lipsă,
situație în care suportul trebuie pregătit prin metode specifice.
Membranele bituminoase se spală temeinic cu apă, iar
suprafețele metalice trebuie acoperite cu membrană lichidă
înainte de a forma un strat gros de oxid. 
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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
cercetare, 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

rezultate imediate. Membranele poliuretanice și poliureice
capătă o rezistență durabilă în mai puțin de un minut de la
aplicare, fiind proiectate să rețină apa în interiorul structurii
de beton (dar eliminând-o lent în timp, datorită per mea -
bilității la vapori).

Speciale pentru acoperișuri
Sistemele MasterSeal Roof includ materiale poliuretanice și

poliureice hibride, utilizate la nivel global de peste 20 de ani și
îmbunătățite constant în urma cercetărilor, aflându-se în prim-
planul soluțiilor pentru acoperișuri. Peste 15 milioane de metri
pătrați de acoperiș MasterSeal Roof au fost aplicați la nivel
mondial în ultimii 10 ani. Aceste sisteme sunt potrivite pentru
toate condițiile climatice cu care se confruntă pe orice
continent, de la iernile severe din Mongolia până la atmosfera
tropicală din Singapore și la căldura uscată din Australia. Soluțiile
pentru acoperiș din gama MasterSeal Roof sunt proiectate
așadar pentru a proteja acoperișurile terasă sau înclinate din
medii agresive, chiar și în locații în care se întâlnesc variații
termice extreme. Utilizarea membranelor lichide aplicate prin
pulverizare permite inclusiv abordarea suprafețelor verticale,
hidroizolarea rapidă a detaliilor, deschiderilor și străpungerilor,
cum ar fi cele pentru ven tila toare, luminatoare și coșuri de fum.
Un avantaj major este că acoperirea nu prezintă suduri sau
suprapuneri și este capabilă să reziste inclusiv la rădăcini de
plante, cum se întâmplă în cazul acoperișurilor verzi sau al altor
amenajări similare peste spațiile locuite.

Produsele MasterSeal pot fi utilizate astfel pentru re no varea
acoperișurilor vechi, fără necesitatea de a îndepărta membranele
existente, ci doar prin pulverizarea in-situ peste vechea
hidroizolație, oferind o soluție simplă și rapidă de mentenanță.

Membranele fixate monolitic pe substrat sunt capabile să
reziste efectelor vântului, temperaturilor ridicate, șocului
termic și se pot acomoda la mișcări structurale rezonabile.

Experții Master Builders Solutions colaborează îndea -
proape cu arhitectul, constructorul și proprietarul pentru a
recomanda sistemul adecvat, pentru o soluție pe termen lung
și, cu rețeaua de aplicatori autorizați instruiți, pentru a asigura
impermeabilizarea corectă a structurii.

Masele plastice se spală cu apă și detergenți. Totuși, pentru
fiecare situație este de preferat să consultați un specialist,
eventual cineva care să vă evalueze și stratul de umiditate din
substrat, atunci când este cazul. Trebuie evaluată și situația
spațiilor de dedesubt, pentru că acolo pot exista funcționalități
care presupun condens, umiditate în diverse forme de agregare,
temperaturi excesive care necesită abordări particulare (spații
frigorifice, bucătării, piscine sau zone Spa etc).

Sisteme garantate
Alegerea sistemelor de membrane bicomponente aplicate

prin pulverizare MasterSeal de la Master Builders Solutions –
BASF reprezintă o garanție pentru toți actorii implicați într-un
proiect de etanșeizare a acoperișului terasă. În primul rând,
arhitecții au la dispoziție o soluție rapidă, estetică, verificată în
timp, pusă în operă de echipe specializate, care nu au nevoie de
foarte multe indicații tehnice. Membranele MasterSeal, aplicate
în strat subțire, respectă îndeaproape arhitectura clădirii,
intervenind doar cu noutatea cromaticii, pentru care se poate
opta dintr-o gamă largă de nuanțe personalizate. Între proiec -
tant și furnizorul de materiale, parteneriatul necesar decurge
firesc, fără prea multe necunoscute, deorece sistemul este bine
definit, iar rezultatele previzibile.

Timpul este un avantaj major și pentru beneficiar. Se poate
lucra continuu, fără pauze, independent de celelalte lucrări de
pe șantier, deoarece membranele lichide se întăresc rapid, cu
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Acoperișuri moderne
pentru hale de producție 

Sistemul de impermeabilizare a aco pe -
rișului a fost o provocare, atât datorită
dimensiunii generoase, cât și datorită
amplasării într-o zonă expusă vântului
puternic. Astfel, pentru hidroizolarea
acoperișului s-a folosit sistemul inovator de
impermeabilizare cu termoizolație inte -
grată GENERAL TERMO EPS 200, aplicat
direct peste tablă cutată structurală.  

Panourile General Termo se îmbină
perfect între ele, iar cimozele laterale se
sigilează prin lipire la cald. Dimensiunea lor
de 3 ml pe 1 ml lățime s-a tradus prin
rapiditate în montaj, un avantaj de care s-
a profitat din plin, având în vedere vremea
ploioasă de toamnă din timpul lucrărilor. 

Pentru stabilitatea sistemului la vânt, s-
au folosit prinderi mecanice, numărul și
amplasarea lor fiind stabilită de proiectant.

pentru GENERAL mEmBRANE ROmÂNIA, anul 2020 a însemnat
o extindere a spațiilor de depozitare și producție cu peste 6200
mp. Noua hală din Buzău a fost construită cu sistemul de panouri
prefabricate și cu acoperiș din tablă cutată structurală, vremea
nefavorabilă din timpul montajului constituind o provocare în plus. 

Peste GENERAL TERMO EPS s-a
aplicat la flacără membrana bituminoasă
Galaxy FC 4 mm, cu flexibilitate la -25°C,
din gama APAO. Compoundul APAO
este o invenție exclusivă a laboratoarelor
General Membrane și reprezintă com -
binația celor mai bune caracteristici de

stabilitate la cald și flexibilitate la rece.
Pentru stratul final s-a folosit membrană
bituminoasă cu aceeași flexibilitate de -
25°C și finisaj superior cu granule
minerale-Galaxy FC Mineral 5.2 kg. 

Membranele din
această gamă sunt
extrem de rezistente,
practic se spune despre
ele că nu au vârstă, având
în vedere că nu își pierd
pro prietățile în timp și nu
sunt afectate de acțiunea razelor UV. 

Vremea nu a fost întotdeauna priel nică
în timpul montajului, dar utilizarea sis te -
mului GENERAL TERMO a permis
continuarea lucrărilor, ceea ce a constituit
un câștig ca timp de execuție și costuri,
pentru întreaga investiție. 

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
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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
septem brie 2019, Fibro ter mica
Technology este deja unul
dintre cei mai impor tanți
producători din do meniul pa -
nourilor izola toare, de ți nând
20% din cota de piață XPS
de la noi din țară. Carac -
teristica cea mai impo r tantă,
pentru care este recunoscută
placa Fibrostir XPS, este coe -
ficientul 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. 

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
condensul format în interiorul spațiilor construite și astfel izolate. 

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!

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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Această casă verde, certificată LEED*, se numește casa Cocon, datorită anvelopei ei ro tunde.
Fațada și acoperișul din șindrilă formează spre vecinii din nord și vest o învelitoare ase mă -
nătoare unui cocon de vierme de mătase. Această jumătate de casă rotunjită conferă adăpost
și intimitate. Cealaltă parte a casei, orientată spre sud și creată din sticlă iluminează și captează
palele de vânt, oferind o priveliște nestingherită. Șindrila din cedru se îmbină cu paleta de
materiale din cartierul istoric unde este amplasată. Prin adaptarea la condițiile de la locul
construcției, și cu ajutorul tehnologiilor de captare a energiei naturale cum sunt panourile
foto voltaice, designul arhitectural deservește atât mediul, cât și starea de bine a locatarilor.  

Protejează ca un cocon
Casa cu înălțime de aproape 5 metri

este împărțită în două: partea în formă de
“cocon” opac, acoperit cu șindrilă din cedru
galben care oferă intimitate și partea de
trans parență cristalină care permite pri -
veliști netulburate. Curenții termali dinspre
pereții de la nord și vest, acoperiți aproape în
întregime de șindrilă din lemn de cedru,
resping ume zeala și rețin căldura, oferind
totodată spațiu privat.

Proiect inovator din șindrilă
de cedru în deplină armonie
cu natura

Desfășurată pe o suprafață de 527 m2

în formă de „L”, a fost restricționată de
legislația din zona amplasării la cel puțin 10 m
de proprietățile vecine. Din fericire, priveliș -
tea cu zone verzi aproape de mare are
orientarea spre sud și est, prin urmare,
fațada sudică din sticlă are atât priveliști, cât
și încălzire pasivă. 

Curenții termali dinspre pereții de la
nord și vest, acoperiți aproape în întregime
de șindrilă din lemn de cedru, resping
umezeala și rețin căldura, oferind totodată
spațiu privat.  Ușile mari fără îmbinări co -
nec tează locuitorii la mirosurile, texturile și
sunetele din grădină. În această structură,
care este în armonie cu peisajul, se obține o
temperatură confortabilă, în principal prin
metode pasive. Ușile culisante se deschid ca
să prindă briza dinspre mare care domolește
temperaturile ridicate din lunile de vară.

GEOROOF
Tel: +40 723 377 000
office@georoof.ro
www.georoof.ro

Șindrilă din lemn de cedru 
pentru o casă „ultra-verde"

Georoof  este furnizor de sistem com -
plet de acoperiș din șindrilă din lemn
de cedru, cu montaj gratuit și garanție
integrată - mano peră și produs.

Pe timpul iernii, fațada de sticlă sto -
chează căldura soarelui sudic, iar vara,
jaluzelele interioare reduc căldura cu 50%. 

Experiența senzorială a soarelui într-o
structură care este jumătate opacă și
jumătate complet expusă razelor ghidează
designul arhitectural. În jumătatea cristalină
și transparentă a cabanei lumina soarelui
este filtrată prin lucarne colorate, sau se
reflectă în bazinul de apă și trece prin
fațada de sticlă. Luminatoarele de deasupra
holului din aripa cu dormitorul sunt create
după teoria cromatică a lui Goethe, be -
neficiind de luminatoare cu forme
geo metrice și licăriri de lumină din apă,
folosite și de J.M William Turner în picturile
sale cu soare pe apă, din secolul 19. 

Culorile trec de la roșu vermilion, care
semnifică apusul și odihna, deasupra
dormitorului, până la galben intens, care
semnifică răsăritul și activitatea, cel mai
aproape de camera de zi. 

Lumina ajunge la interior pe pereții
ovali și groși din spate, străpunși doar de
câteva ferestre mici. Lumina diurnă,
reflectată peste amenajările interioare, se
conectează cu ritmul solar de-a lungul zilei,
redirecționând atenția către bioritmurile
ciclurilor solare din fiecare anotimp, mar -
când orele în timp ce se mișcă încet peste
peticele colorate. Scopul ei este să fie un
ecran de proiecție cinematografică, forma
sa rotundă făcând jocul de umbre, plim -
bând ca într-un cocon un val care se sparge
pe suprafața lui.

*LEED este un sistem recunoscut inter na -
țional de certificare a clădirilor verzi.
Res  pectarea standardelor LEED înseamnă că
o construcție sau sistem de construcții a fost
proiectat și construit folosind strategii de
îmbunătățire a performanțelor care con -
tează: economisirea energiei, consumul
eficientizat al apei, reducerea emisiilor de
CO2, calitate îmbunătățită a mediului de
locuit și gestionarea responsabilă a re surselor. 

An: 2019; Arhitect: Nea Studio
Fotograf: Caylon Hackwith
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pATRImONIUFAŢADE

Când ne dorim interioare umbrite, intime, discrete la dorință, chiar
dacă se deschid spre bulevard, jaluzelele ne dau posi bili tatea să ne
așezam după plac în propriul cămin. Devenite o regulă în interbelic,
au dispărut cu totul în comunism, ca un artificiu burghez, și revin
încet-încet în tendințe în versiuni moderne, automatizate uneori,
ca o reluare a firescului uitat atâtea decenii. Vom trece în revistă
succint avantajele lor, vom arăta câteva modele prezente în felurite
zone, dar ne vom concentra pe tratarea fațadelor și admisia
controlată a luminii, dar și pe restaurarea unor atare elemente cu
vechime impresionantă. 

UN ELEmENT CLAsIC ȘI 
DIsTINCTIV AL FAțADELOR

jaluzElElE
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Î  ntr-o lume centrată pe confort termic și
economie de resurse, jaluzelele se do -
vedesc esențiale – ele decuplează eficient

exteriorul de interior și opresc ca o barieră
fizică vântul iernii ori arșița verii. Au în
primul rând însă un rol de intimitate, de
separare a spațiului privat de mediul public,
ne permit dacă dorim, atât să nu vedem, cât
mai ales să nu fim văzuți. Rezolvă în mod
fericit admisia sunetului și luminii în spațiul
locuibil și dau o notă de individual și
confortabil încăperilor. 

Zonele de litoral au în mod firesc jaluzele
pentru că fiind inundate de soare, în lipsa lor
spațiile expuse ar fi practic nelocuibile ore
bune zilnic. Sunt versiuni textile, colorate,
rabatabile și  mobile, precum și obloane din
lemn care dublează cumva ferestrele pe
exterior. Există desigur și versiunile tipice
anilor 90, cu amplasare pe interior, dar nu
despre acestea vom discuta astăzi și nici nu
putem afirma că de aceste variante avem
nevoie. Fiind montate la interior, ele nu
rezolvă defel nici confortul termic, nici cel
fonic și nici nu aduc vreun aport amprentei
de stil al camerei. 

Variantele din lemn, fie acestea de tip
oblon sau rulou, sunt printre cele mai vechi,
lemnul fiind un excelent izolator termic și
fonic. În plus, variantele de acest fel permit
vopsire în culori variate și ornarea cu diferite
desene și modele. 

Fațadele sunt îmbogățite de existența
acestor elemente ce le conferă un aer dis tinc -
tiv și aparte. 

În București sunt întâlnite mai ales ru -
lourile din lemn, cu lamele orizontale pe toată
lun gimea ferestrei  și cu acționare pe ver ti -
cală, în situația eliberării complete a fe res trei
rulourile poziționându-se într o casetă spe -
cială practicată în partea de sus. Așa cum am
menționat, ele sunt un element arhi tectural
specific clădirilor vechi, inter belice, și merită
remarcat că acestor rulouri vechi de aproape
un secol dacă le acordăm puțină atenție devin
complet funcționale, ceea ce depune mărturie
pentru rezistența lor. 

Dealtfel, putem distinge un bloc interbelic
de unul mai recent din perioada comunistă
având în vedere doar 2 factori foarte ușor de
observat – cel interbelic are demisol și rulouri.
Celălalt nu.

La locuințele construite
până la instaurarea co -
munismului în România, 
se observă o anumită  grijă
pentru confort. În acest
sens, ferestrele au suprafețe
mai mari și sunt dotate
obli gatoriu cu jaluzele.  La
construcțiile de după 1960,
acest element a dispărut
aproape cu desăvârșire. 
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Studiu de caz - restaurare rulouri
vechi de 90 ani în casă interbelică 

În clădirea de față ridicată la sfârșitul
anilor ‘20 ai secolului trecut doar camerele
dinspre sud, amplasate spre stradă erau
prevăzute cu rulouri. 

Restul casei, cu feres trele spre curtea
interioară nu aveau atare elemente pentru că
nu era nevoie – rolul lor, și azi și acum 100 de
ani era în principal să asigure intimitate față
de stradă și să apere de zgomot, praf și
căldura verii respectiv crivățul iernii. Starea
inițială în care au fost găsite era destul de
nefericită – la una din camere erau blocate
cam la jumătatea geamului, iar la cealaltă
păreau ca nu mai există deloc, dar din fericire
existau blocate în caseta superioară unde
fuseseră chiar asigurate în cuie lungi… 

Operațiunea de restaurare a început prin
ridicarea completă în casetă, pentru a le putea
scoate și observa eventualele deteriorări.

Fiind un geam cu dimensiuni mari, de cca 3 x
2 m arie, și greutatea lor e destul de mare,
având în vedere că lamelele sunt asigurate
între ele prin lanțuri – nu mai puțin de 10
bucăți în total per rulou. După desfacerea
casetei din lemn, jaluzelele orizontale rulate
au putut fi scoase de pe poziție și verificate,
fiind reparat tamburul pe care rulează. Acesta
a fost uns apoi iar jaluzelele curățate și vopsite
cu un baiț sigilant în culoarea inițială. 

FAŢADE
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După decenii de expunere la soare și
intem perii, ele se decoloraseră pe partea
expusă la exterior. După reașezare pe poziție
a fost uns și angrenajul de acționare al chingii
și caseta a fost închisă la loc. Cu acest prilej
au fost curățate și vopsite și tocurile geamului,
operațiune destul de dificilă din cauza poziției
în care s-a lucrat. 

În final a rezultat o fereastră complet
restaurată, cu tâmplăria originală din lemn
și cu jaluzele exterioare orizontale ca noi,
perfect funcționale și splendide.

Cel mai frumos aspect este să le deschizi
parțial așa încât lumina naturală se filtrează
în interior dând naștere unor jocuri de umbre
extraordinare. În plus, cu rulourile în această
poziție semideschisă putem vedea în afară dar
nu se vede deloc dinspre stradă în încăperi.

Impresionantă este și
masivitatea lor; cu toate
acestea, mecanismul este
gândit astfel încât să
poată fi manevrate cu
ușurință. Avantajul
acestui tip de jaluzele
este că poate filtra
lumina discret, printre
lamele, sau poate
permite deschiderea
completă, prin rularea în
partea de sus. 

Este aproape un miracol
cum aceste jaluzele,
fabricate cândva în
perioada interbelică, la
München, bătute de
soare, vânt și ninsori, au
rezistat până acum, doar
cu semne de oboseală și
„anchilozare”.
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În 2016, Tegola România a furnizat soluţii şi materiale pentru realizarea unui acoperiş verde şi a unui lac
artificial decorativ la o construcţie rezidenţială în proximitatea oraşului Ploieşti. Proiectul este unul special,
beneficiarii dorindu-şi pe lângă acoperişul verde propriu-zis şi amenajarea unui spaţiu de relaxare şi
comuniune cu natura. Acum, când ies din casă au în faţă un lac artificial amenajat menit relaxării şi
sentimentului de detaşare de problemele cotidiene. 

Acoperiş verde şi lac pentru relaxare

S uprafața desfăşurată de acoperiş verde a casei însumează 400
mp, fiind vorba de o construcţie cu aspect modern, cu aco -
periş plat tip terasă, cu un singur nivel. Deşi beneficiarii doreau

din start să amenajeze un spaţiu destinat relaxării, lacul artificial
existent acum în faţa casei nu fusese proiectat ca atare, el luând
naştere dintr-o problemă... Astfel, la săpătura de fundaţie construc -
torii au atins pânza freatică, situaţie în care au adaptat proiectul
pentru a capta apa într-un lac artificial amenajat. S-au folosit valve
de sens pentru siguranţa construcţiei învecinate şi, mai mult, gazonul
aplicat pe acoperiş este udat automatizat cu apă din pânza freatică.
Cea mai mare provocare a lucrării a constat în proiectarea şi execuția
lacului sub aspectul hidroizolaţiei, care ridica probleme fiind
amplasat foarte aproape de construcţie. Soluţia adoptată, pe care
v-o prezentăm în articolul de faţă a fost salutară şi s-a dovedit
optimă prin prisma faptului că, de la edificare, beneficiarii nu au
întampinat nicio problemă, totul funcționând perfect.



45

     

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

Etapele construcţiei pentru acoperişul
verde au fost următoarele:
n peste placa de beton s-a aplicat un strat de

primer pentru aderenţa cât mai bună a
straturilor următoare. Desigur, aplicarea
primerului s-a realizat pe o suprafaţă uscată 
şi curăţată de impurităţi.

n peste primer s-a aplicat o membrană tehno logică
ce permite aplicarea la flacără, în puncte, a
barierei de vapori, alcătuind îm preu nă un strat
pentru controlul difuziei vaporilor.

n A urmat stratul de membrane hidroizolante
special concepute pentru grădinile de pe
acoperişuri şi pentru terase verzi. Datorită
aditivului special anti-rădăcini din compund
acestea rezistă la acţiunea de perforare a
vegetaţiei, asigurând perfecta imper mea -
bilizare a sistemului.

n pentru termoizolarea spaţiului locativ de sub
acoperişul verde s-a folosit polistiren extrudat
de 100 mm sau 50 mm (pe plan înclinat), 
lipit la rece în puncte, urmat de un strat de
protecţie a termoizolaţiei.

n pentru stratul de drenaj şi retenţie a apei a fost
folosită o membrană alveolară, din HDpE , cu
perforaţii pentru drenaj vertical si cu rol de
protecţie mecanică a membranei de
hidroizolaţie şi retenţie de apă, în alveole,
pentru păstrarea umidităţii în sol, necesară
plantelor (menţine o rezervă de apă de până
la 5l/mp).

n Tot cu rol de drenaj, dar şi ca strat filtrant şi 
de aerare, a fost folosit un geocompozit care,
deşi este utilizat ca strat drenant sub pământul
vegetal şi nu este destinat utilizării ca strat final,
este stabilizat pentru a rezista la raze UV.

n stratul final a fost compus din pământul de
cultură şi stratul vegetal, gazon în cazul
proiectului nostru.

Pentru lacul artificial s-au folosit o serie 
de materiale special create pentru 
această destinaţie, fiind urmărite atent
următoarele operaţiuni:
n Executarea unui strat cu rol de protecţie a

impermeabilizării
nmontajul de membrane pVC  special

concepute pentru lacuri, aplicate mecanic pe
margini şi cu aer cald la îmbinări.

n Impermeabilizarea suprafeţelor de beton, ce
urmau a veni în contact cu apa, a fost făcută
prin aplicări în strat dublu.

n În fine, micile reparaţii ale suprafeţelor de
beton s-au realizat la final.
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Ce materiale folosim 
la masardare

Transformarea unui pod de aco -
periș cu pantă mare în mansardă, fără
intervenții constructive majore, impu -
ne câteva condiții particulare, în func ție
de tipul planșelui peste ultimul nivel. 

În cazul în care planșeul peste ultimul
nivel este din lemn, sunt ne cesare:

n realizarea protecției biocide și
ignifugarea elementelor din lemn ale
planșeului (grinzi, grinzișoare, dușumea
oarbă etc.), inclusiv tratarea anti pu -
trezire a capetelor grinzilor din lemn
în castrate în pereții de zidărie sau beton;

ReabilitaRea acopeRișului 
materiale, execuție, garanție

mergem înainte cu seria de
articole dedicate reabilitării aco -
pe rișurilor, deoarece consta tăm în
continuare că unele lucrări se fac
empiric, cu multe improvizații, fără
ca beneficiarul să fie conștient că
este vorba de o lucrare de cons -
trucții ca oricare alta, care se
su pune normelor și normativelor
în domeniu. Lucrurile sunt cu atât

mai grave când este vorba despre
locuințe unifamiliale, unde se ame -
najează mansarde pe prin cipiul
„nu contează ce fac la mine acasă
și oricum nu mă vede ni meni”.
Revenim așadar la Ghidul privind
reabilitarea utilitară și func țională a
acoperișurilor la clădirile existente,
din care extragem unele aspecte
importante pentru bene ficiari, dar

și pentru montatori, care nu țin
cont totdeauna de carac terul obli -
gatoriu al unor prevederi. Între
normative și dorințele clien tului,
montatorul este bine să aibă grijă
să le respecte prioritar pe cele din
urmă, pentru că acestea îl vor
„acoperi”, atât în fața autorităților,
cât și în fața clientului, care nu reu -
șește totdeauna să se facă înțeles... 

n realizarea unui tavan din plăci din
gips-carton, plăci celulozice aglomerate,
lam briu din lemn etc., peste care se
prevede, după caz, o umplutura cu rol
de izolație termică și/sau fonică din vată
minerală (minim 60 kg/m3), pozată pe
folie cu rol de barieră contra vaporilor de
apă, inclusiv prevederea traseelor insta -
lației electrice;

n realizarea unei dușumele oarbe și
a unei pardoseli într-o alcătuire care să
asigure izolația acustică necesară, atât
pentru zgomotul aerian, cât și la zgo -
motul de impact, în cazul mansardelor.

În cazul în care planșeul peste ultimul
nivel este din beton armat (monolit sau
din elemente prefabricate), se prevede:

n refacerea instalației electrice;
n prevederea pe planșeul eventual

consolidat, după caz, a unui strat
termoizolant (din EPS, PUR, PIR etc.)
și/sau a unor membrane sau plăci de ate -
nuare a zgomotului de impact;

n realizarea stratului de uzură a
pardoselii aplicat pe dușumeaua oarbă,
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pe plăcile fibrolemnoase sau pe o șapă
slab armată. Pentru asigurarea accesului,
a cir cu lației către mansardă dinspre
etajul inferior, se impun următoarele:

n prevederea unei scări de acces,
dimensionată corespunzător fluxului de
circulație, într-o soluție ușoară (lemn,
metal etc.) în cazul clădirilor/spațiilor
unifamiliale;

n continuarea scării existente în no -
durile de circulație verticală a clădirilor
cu funcționalitate colectivă (locuințe
colective, birouri etc.), care vor fi dotate
cu elementele specifice privind se cu -
ritatea la incendiu (guri de ven tilație,
trape pentru desfumare, uși, hidranți), în
conformitate cu regle mentările tehnice
aplicabile domeniului.

De asemenea, la alcătuirea aco -
perișului, cu menținerea conformării și a
gabaritelor existente, se impun:

n protecția biocidă și ignifugarea ele -
mentelor structurale din lemn ale
șar  pantei acoperișului (popi, grinzi, că -
priori, astereală, rigle) sau protecția

anti  coro zivă a elementelor metalice (în
cazul șarpantelor din metal, beton
armat-metal, metal-lemn);

n prevederea golurilor pentru ele -
mentele de iluminare, ventilare, acces
etc., prevăzute în planul învelitorii și
detalierea acestora;

n repararea sau înlocuirea învelitorii
(cu prevederea unei folii anticondens);

n prevederea unei termoizolații între
căpriori și/sau pe intradosul acestora, de
regulă cu plăci sau saltele din vată
minerală prevăzute la partea inferioară
cu o folie cu rol de barieră contra va -
porilor; grosimea totală a termo izolației
va fi stabilită în funcție de valoarea mi -
nimă, normată pentru acoperiș, a
re  zis   tenței termice corectate (rezistență
ce ține cont de efectul de punte termică
al căpriorilor);

n prevederea sistemului interior de
com  partimentare (pereți parțiali, pla -
fon) cu panouri din gips-carton, plă ci
fibrolemnoase, lambriuri etc., inclusiv
includerea traseelor de instalații.
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Anvelopa verticală
În cazul în care este necesară o

anvelopă verticală, se poate opta pentru
una dintre următoarele varian te: 

n zidărie portantă sau de um plu tu -
ră (termoizolată și/sau ter  mo izolantă),
cu sau fără centuri și stâl pișori din beton
armat, prevăzută pe conturul și în planul
anvelopei ver ti cale a clădirii existente;

n pereți exteriori ușori multistrat,
în diverse soluții conceptuale (ventilați
sau compacți), cu elemente rezistente
din lemn, metal sau lemn-metal (care,
după caz, pot fi concepute a susține și
acoperișul).

Există însă situații în care avem
nevoie de mai mult spațiu și dorim să
ridicăm practic acoperișul, în con for -
mitate cu un proiect. Când acoperișul
existent este liftat până la o altă cotă,
aducerea șarpantei la cota din proiect
presupune: decuplarea ansamblului
existent de la elementele suport (în
baza unei documentații tehnice spe -
cifice), asigurarea lui, liftarea la cota
stabilită, fixarea provizorie și, după
executarea elementelor structurale de
susținere, repoziționarea și fixarea defi -
nitivă la cota finală. Este o operațiune
relativ dificilă, care presupune soluții
tehnice speciale.

Siguranța pe primul loc
Edificarea unui acoperiș nou cons tituie

obiectul unei documentații spe cifice
privind dezafectarea ele mentelor existente,
amenajarea ele mentului /elementelor su -
port, con  ceperea noului acoperiș și
le gă tura din tre acesta și suport. Condițiile
pri vind secu ri tatea /sigu ranța în utilizare
la conceperea de noi acoperișuri cu pantă
presupun:

n la clădirile situate adiacent cir cula -
ției publice (alei ca ro  sa bile   /pie  tonale),
se recomandă ca în  ve li torile cu pantă

spre circulația pu bli că, să fie de tip ușor
(tablă plană, panouri profilate sau
profilat-am butisate din tablă sau din
alte ma   teriale, șindrile bitumate, mem -
bra ne bitumate); toate trebuie să
dispună de elementele anexe și ac ce -
sorii, an co rate/fixate, pentru prevenirea
alunecării elementelor de învelitoare de
la înălțime; în cazul învelitorilor cu
elemente grele (țigle, olane), acestea
vor fi ancorate/fixate cu elemente spe -
cifice (agrafe, sârme, șuruburi, cuie
etc.), tratate anticoroziv;

n toate tipurile de acoperișuri vor
fi prevăzute cu elemente de acces și cu
elemente de siguranță la circulația oca -
zională (podine, scări în lungul pantei,
elemente pentru fixarea corzilor de
asigurare etc.);

n clădirile vor fi echipate cu insta -

lații de protecție împotriva trăznetului,
proiectate conform reglementărilor
tehnice specifice.

Dacă vrem acoperiș
terasă...

Transformarea unui acoperiș cu
pantă sau a unui acoperiș tip terasă,
într-un acoperiș terasă circulabilă și/sau
plantată trebuie să respecte de
asemenea o serie de condiții.

Dacă este vorba de un planșeu din
lemn sau din beton armat, se poate
prevedea o pantă de sub 2% la terasele
circulabile, respectiv o pantă de 2% - 8%
la terase verzi. Planșeul din lemn trebuie
ignifugat și trata cu produse biocide.
Pentru a nu se produce stagnări de apă
pe suprafața circulabilă, se recomandă
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ca terasele circulabile să fie prevăzute
cu dale sau elemente de pardoseală
pentru exterior, montate pe elemente
suport reglabile. Un acoperiș terasă va
avea nevoie și de un sistem ter mo -
izolant, prevăzut deasupra planșeului,
rea lizat din plăci termoizolante se mir i -
gide aplicate, lipite continuu sau
discontinuu, pozate flotant sau fixate
mecanic. Aceasta se realizează după
intercalarea unei membrane cu rol de
barieră contra vaporilor, fixată mecanic
și/sau lipită, între grinzile planșeului,
deasupra unui plafon suspendat și a
unei folii cu rol de barieră contra
vaporilor, realizat cu plăci sau saltele
din vată minerală. Termoizolarea poate
fi executată deasupra sau dedesubtul

planșeului, astfel încât grosimile
însumate să totalizeze grosimea ne -
cesară asigurării rezistenței minime la
transfer termic.

Hidroizolația va fi realizată cu mem -
bra ne hidroizolante, iar stratul de
circulație și uzură al terasei va fi pre -
văzut fie din dale de beton mozaicat, fie
din plăci de pardoseală pentru exterior,
montate pe elemente suport-distanțier
reglabile (aplicate direct pe hidro -
izolație), fie din dale pozate în pat de
nisip aplicate pe strat din geotextil (în
cazul teraselor cu circulație redusă și cu
suport rigid în pantă). Dacă vorbim de
o terasă verde, se vor respecta pre ve -
derile reglementării tehnice refe ritoare
la proiectarea și executarea aco pe -

rișurilor verzi la clădiri noi și existente.
Alte aspecte care trebuie men țio -

nate țin de siguranța în exploatare. Este
necesar un parapet cu înălțime adec -
vată, conform reglementărilor tehnice
specifice în vigoare, și după caz de
ecrane perimetrale de protecție la vânt
-  panouri ușoare din materiale translu -
cide sau transparente (sticlă securizată,
panouri polimerice) sau elemente
traforate.

Legislația ne obligă
Executarea lucrărilor se va desfășura

conform legislației în construcții în
vigoare, executantul asigurând același
nivel al calității, cu personal calificat în
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domeniu, cu responsabili tehnici
atestați și măsuri optime de siguranță
a muncii, cu recepția lucrării conform
regulamentului. Mai trebuie spus aici
că pentru terase cu pantă de până la
7%, la recepție se vor face probe de
etanșeitate prin inundarea cu apă, timp
de 72 ore, conform prevederilor din
regle mentarea tehnică privind verifi -
carea calității și recepția lucrărilor de
construcții și instalații aferente.

Se recomandă ca lucrările de inter -
venții la acoperișuri să se desfășoare în
sezonul cald (uscat), cu prevederea
mă surilor ce se impun împotriva afec -
tării de către intemperii a nivelurilor
inferioare ale clădirii. Lucrările exte -
rioare se vor desfășura în condiții
normale, fără vânturi puternice, ploaie
sau ninsoare, la temperaturi pozitive
(peste +5ºC).

În cazul lucrărilor ce se desfășoară
fără dezafectarea temporară a func -
ționalității clădirii existente, se vor lua
mă surile necesare de protecție și sigu -

ranță a utilizatorilor: protecția spațiilor
interioare împotriva intemperiilor, pro -
tecția căilor de acces și, după caz, a
perimetrului circulabil din jurul cons -
trucției. 

La întreruperea lucrărilor pe timp
limitat sau mai îndelungat, se vor lua
măsurile de protecție a construcției
(spații inferioare, zone decopertate,
materiale perisabile etc.) și conservarea
lucrărilor de execuție în desfășurare.
Depozitarea elementelor și materialelor
grele se va face pe suprafețe asigurate
din punct de vedere al capacității
portante (se vor depozita dispersat), iar
mate rialele perisabile la umezire
(ciment, elemente din lemn, plăci de
gips-carton, materiale termoizolante)
vor fi permanent protejate împotriva
apei, asigurându-se totodată ventilația,
pentru a se preveni condensul.

De asemenea, se vor respecta
condițiile de siguranță la montarea și
utilizarea schelelor și a mijloacelor de
ridicat, se vor lua măsurile ce se impun
privind îndepărtarea materialelor de -
molate și deșeurilor și sortarea aces tora
pe categorii de produse în vederea reci -
clării. Dispozitivele, utilajele, uneltele
acționate electric vor fi împământate și
alimentate prin conductori continui
asigurați și racordați la tablouri elec trice
verificate, împământate. 

Desigur, instructajele echipelor de
executanți sunt obligatorii pentru
antreprenor.

Mulți beneficiari sunt interesați de
garanția oferită, iar aici lucurile sunt
împărțite. Perioada de garanție a
materialelor/produselor până la pu -
nerea în operă și/sau după punerea în
operă a acestora este declarată de către
fabricant, iar garanția de bună execuție
a lucrărilor este stipulată în contractul
încheiat între beneficiar și executant.
Durabilitatea apreciată de utilizare a

unei părți, a unor elemente sau a
construcției este corelată cu materialele
folosite, soluția aleasă la proiectare și
modul de execuție (dar și cu condițiile
de exploatare și întreținere) – iată de ce
acesta este un subiect permanent
controversat. 
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l dotăRI pEntRU hotELURI 
șI cEntRE SpA-wELLnESS-bALnEARE

l noI mAtERIALE, SoLUțII dE
conStRUcțIE 
șI AmEnAjARE

l conSULtAnță dE SpEcIALItAtE

l REpERE dE SUccES 
în domEnIU

REVISTA 

Aveți încredere în profesioniști!

Hotel & 
Spa Magazin 

www.spamagazin.ro

RevistĂ cititĂ de manageRii 
din industRia ospitalitĂŢii

www.spamagazin.ro

Anul VI, Nr. 1 (13)   •   Primăvară - Vară 2018

Consultanță Spa - Lăcrămioara Moroianu: Elaborarea meniului Spa (I) • Recomandat Hotel

& SPA Magazin - Sun Garden Golf & SPA Resort Cluj | TISA Hotels & Spa, Băile Olănești |

Afrodita Resort & Spa Băile Herculane | Hotelul IAKI din Mamaia • Tendințe: Trendurile anului

2018 în Spa & Welness • Cleaning: Soluții pentru curățenia întregului hotel • Eveniment:

Romhotel 2017 – pentru turismul făcut cu profesionalism • Produse profesionale HoReCa

 
        

www.spamagazin.ro

Anul V, Nr. 2 (12)   •   Toamnă - Iarnă 2017

Eveniment: Anuala de Arhitectură București 2017; Bursa și Forumul de Turism Balnear - Băile Tușnad
2017 • Consultanță Spa - Lăcrămioara Moroianu • Interviu - Ioana Rebenciuc, TISA Hotels & Spa,
Băile Olănești • Sfaturi pentru dezvoltarea unei zone de agrement cu piscină • Sisteme și materiale
profesionale pentru Horeca • Servicii premium pentru hotelieri - Turul personalizat by Dracula Tour

PROVOCĂRILE ARHITECTURALE SUNTSUSŢINUTE DE TEHNOLOGIILE SIKASistemele inovatoare de la Sika pentru impermeabilizarea structurilor subterane:• SikaProof® | • Sika®Viscocrete® | • SikaSwell®

       :    

www.spamagazin.ro

Anul VI, Nr. 2 (14)   •   Toamnă - Iarnă 2018

Recomandat Hotel & SPA Magazin - Sun Garden Spa Resort Cluj • Tendințe: Alimentația

SPA - experiențe senzoriale unice, într-un mediu curat - Patrick Pettenuzzo, fondator

Sărbătoarea Gustului în România • Eveniment: Gala Premiilor Anualei de Arhitectură București

2018 BIFE-SIM 2018 | Avanpremiera Bienalei Naționale de Arhitectură 2018 • Legislație: Noile

norme de igienă și sănătate pentru piscinele publice  • Turul personalizat - Dracula Tours
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Am abordat în paginile acestei reviste
tematica transformării radicale a
podurilor în spații locuibile. De regulă,
această transformare se face complet,
podul devenind un etaj în sine,
spectaculos prin deschideri și volumetrie.
sunt însă și situații când acest spațiu este
abordat doar parțial, din diferite motive.
Vom trata un astfel de caz, când
beneficiarii au amenajat o mică baie
respectiv o bucătărie în podul casei lor. 

AmENA JĂRI

P odul casei în discuție fusese gândit ca
nelocuibil pe 80% din suprafață, în rest
fiind amenajate din construcție două

ca mere de mici dimensiuni și o baie. În
această zonă existau dușumele din lemn și
instalații, în restul spațiului fiind vizibilă doar
structura acoperișului și, desigur, planșeul.
Spațiul a funcționat multă vreme cu des ti -
nație de închiriere, preponderent în regim

hotelier, oferind un miniapartament constând
dintr-o cameră cu baie, o cameră mai mică și
un hol comun cu dotări de bucătărie mini -
male. Din cauza pandemiei, proprietarii au
renunțat la ideea de turism hotelier, acest
domeniu fiind printre cele mai afectate după
cum se știe, și au decis să folosească spațiul
pentru a locui. Se impunea astfel rezolvarea
funcțiunii de bucătărie dorindu-se totodată
realizarea unei zone tampon atât termic cât
și fonic între podul înalt propriu-zis și zona
de mansardă locuibilă din față.  

AmENA JARE BAIE 
ȘI BUCĂTĂRIE ÎN pOD
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Tratarea spațiilor mici e de multe ori pro -
ble matică mai ales când funcțiunea implică
diferite instalații și trasee. În cazul nostru s-a
optat pentru cablarea instalațiilor electrice
aparent,  podul fiind preponderent din lemn.
Traseele au fost apoi acoperite cu baghete de
mascare, rezultatul fiind optim atât funcțional
cât și estetic. Ca realizare propriu-zisă a com -
partimentarilor s-a utilizat gips-carton, fixat în
căpriorii din lemn ai structurii. Cu acest prilej
unii căpriori au fost dublați, structura fiind

evident întărită atât pe verticală cât și orizontal. 
Dimensiunile diferite ale căpriorilor au
permis și un artificiu estetic, unele grinzi fiind
lăsate aparente și apoi tratate într-un baiț de
culoare închisă. Între plăcile din gips-carton
și astereala acoperișului s-a pus vată minerală
în scop de izolație ter mică și fonică. 

La pardoseală s-a aplicat înaintea fini sa ju -
lui din gresie un strat hidroizolator pen  sulabil,
având în vedere că dedesubt se gă sește
sufrageria apartamentului. Un efect deosebit
îl asigură pereții din cărămidă plină ai noii băi,
care au fost păstrați astfel. Cărămida veche a
fost șlefuită și dezprăfuită folosind o perie de
sârmă, rezultatul final înfățișând un aspect
rustic și autentic. 

În urma lucrării au rezultat câteva avantaje
clare pentru locatari. În primul rând, au
rezolvat funcțiunea de bucătărie, care lipsea
din apartamentul inițial. Apoi au separat
termic și fonic zona locuită de podul rămas
încă neamenajat și neîncălzit. Nu în ultimul
rând, au consolidat structura din bârne de
lemn pe zona abordată. În fine, prin trans for -
marea vechiului WC din planul podului
într-o baie modernă au deschis posibilitatea
ame najării ulterioare a acestuia într-un spațiu
de birouri, cu potențial însemnat dată fiind
amplasarea ultracentrală a clădirii și di men -
siunea generoasă a podului, de 130 mp. În
plus, pe zona de coamă podul permite rea -
lizarea unei supante, spațiul închiriabil
rezultat la final fiind de cca 170 mp.

Podurile caselor vechi au
un mare avantaj: ne oferă
o structură solidă a
șarpantei care poate fi
folosită ca structură
pentru noile noastre
amenajări. Acest fapt ne
condiționează, dar ne dă
și idei minunate. 



ACOpERIȘURI VERZI

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




