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A fost o dorinţă mai veche a noas-
tră, a specialiştilor din domeniul 
acoperişurilor şi mansardelor, 

să avem o revistă dedicată, prin care să 
putem comunica în interiorul şi spre ex-
teriorul branşei noastre. Se pare că acest 
lucru s-a petrecut: prin prezenta publi-
caţie, apare prima revistă specializată în 
mansarde şi acoperişuri, la o calitate pe 
care vă lăsăm să o evaluaţi singuri. O vor 
citi arhitecţii, constructorii, montatorii, 
marii (şi chiar mai puţin marii) investi-

tori. Fiind prima ediţie, este firesc să ne expunem cele mai impor-
tante şi sincere gânduri cu care am pornit la drum.

Sper că sunt în asentimentul tuturor cititorilor spunând că se do-
reşte calitate, indiferent că vorbim de învelitori, hidro şi termoizo-
laţii, structuri, ferestre de mansardă sau orice mai poate fi inclus în 
zona superioară a unei construcţii. Conjunctura nu este una simplă: 
deşi s-au făcut paşi importanţi în profesionalizarea meseriilor ce ţin 
de acest domeniu, iar în România sunt distribuite produse de înaltă 
fiabilitate, recunoscute pe plan mondial, continuăm să ne confrun-
tăm cu utilizarea produselor de calitate îndoielnică, sau care nici 
măcar nu sunt destinate acoperişurilor. Iată mesajul nostru pentru 
clientul final şi pentru cei care mijlocesc drumul produselor către 
acest client: este posibil ca nu tot ceea ce este scump să fie bun, dar 
cu siguranţă ceea ce este ieftin este de proastă calitate. 

Rolul de a schimba această situaţie ne revine nouă, montatorilor 
şi furnizorilor de produse, cu atât mai mult celor care sunt membri 
ai unei asociaţii profesionale. Educarea unei pieţe libere este primul 
pas şi cel mai important pe care trebuie să-l facem. Foarte importan-
tă, de asemenea, este colaborarea dintre montatori şi producătorii 
de renume, în vederea unui montaj de calitate. Chiar dacă piaţa este 
încă afectată de recesiune, este necesară o solidarizare a principali-
lor jucători impotriva neaveniţilor. 

Nu în ultimul rând, vom încerca să promovăm ridicarea gradului 
de profesionalism în privinţa montajului. În acest sens, vom susţine 
înfiinţarea unei şcoli specializate, sau măcar readucerea în actuali-
tate a şcolilor de arte şi meserii care să formeze viitorii montatori în 
acelaşi spirit al calităţii. Avem de lucru la standardele ocupaţionale şi 
pentru meserii, unele inexistente sau învechite, neactualizate pentru 
materialele nou apărute pe piaţă.

Ca încheiere, să spunem că în paralel cu o privire lucidă, este 
nevoie şi de optimism. Investiţiile, mai devreme sau mai târziu vor 
trebui reluate sau finalizate, tot ce s-a construit până acum, bun 
sau rău, va trebui refăcut, la standarde care să corespundă timpu-
lui nostru. Probabil este nevoie de încă puţin pentru ca oamenii să 
reînceapă să investească în acoperişuri şi mansardare, dacă vor pu-
tea identifica furnizorii şi montatorii demni de încredere, metodele 
corecte de punere în operă. Revista de faţă, prin redactorii ei şi prin 
interesul arătat de dumneavoastră, va face eforturi ca toate aceste 
lucruri să se întâmple. 

Cuvântul de început: calitate

Silvu Dumitrescu
Preşedinte ANMAR
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Acoperișuri istorice

Acoperișurile 
de ardezie 
Ale pArisului
cele mai multe clădiri vechi ale parisului, unele dintre ele devenite emblema-
tice pentru arhitectura universală, au în comun un element care ne preocupă 
în mod deosebit: ardezia folosită la acoperișuri. Fie că vorbim despre stilul 
romanic de la saint-Germain-des-prés, de goticul de la Notre dame, de nu-
meroasele edificii baroce, clasice sau eclectice, ba chiar moderne, suntem 
constrânși să devenim conștienți de importanța acestui material nobil și re-
zistent, de modul în care a influențat arhitectura europeană.
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Varietate în gri
Prezența ardeziei la nivelul acoperișului nu 

este întâmplătoare și nu este considerată doar 
o opțiune de moment, a constructorilor epo-
cii respective. Acest material a devenit, prin 
calități estetice, capacitate de prelucrare sau 
dimensiuni posibile, o componentă de bază 
a stilului propus, influențând ceea ce putem 
defini ca arhitectură europeană. Renovările 
actuale se fac tot cu ardezie, pentru a se res-
pecta acuratețea stilului – poate nu cu același 
tip ardezie cu care au fost acoperite primele 
catedrale creștine, deși dorința parizienilor 
este de a fi cât mai riguroși în această privință. 
Unele dintre renovări au fost executate cu 
material adus din Orient, Canada sau Brazi-
lia, ori (recent și rar, ce-i drept, și nu în cazul 
monumentelor de arhitectură) cu variante 
din ciment, care să respecte culoarea, moti-
vul fiind desigur prețul mai scăzut.

Compatibilitatea cromatică a determinat 
alăturarea, începând cu 1835, a zincului, care 
a venit și cu o capacitate mai bună de prelu-
crare, cu maleabilitate, cu posibilitatea de 
etanșeizare. Parisul văzut de sus a devenit 
astfel un spectacol al nuanțelor de gri, în care 
ardezia se combină cu tabla de zinc într-un 
mod încântător, păstrând aerul epocilor tre-
cute și asigurând rezistența acoperișurilor. 

Resurse locale
În secolul al XVI-lea, poetul Joachim du 

Bellay spunea despre Castelul de la Che-
nonceau, acoperit desigur cu ardezie: „În lo-
cul marmurei dure, prefer ardezia cea fină”. 
În acea perioadă, nobilii și negustorii bogați 
din l’Île de France și Loire au fost încurajați 
să-și construiască castele și conace, pentru 
a-și arăta averea, dar evitând fortificațiile 
care să se opună puterii regale. Atunci au 

Renovările actuale se fac 
tot cu ardezie, pentru a 
se respecta acuratețea 

stilului.

Refacerea acoperișului din 
ardezie este o operațiune 
lungă și costisitoare, iată 

de ce o întreținere regula-
tă este de preferat. După 

o perioadă de 20 de ani, 
este necesară o inspecție 

o dată la 2 ani, iar după 40 
de ani, inspecții anuale. 

Trebuie înlocuite piesele 
sparte sau crăpate, ca 
și cuiele sau cârligele 
ruginite serios. Chiar 

dacă ardezia este practic 
impermeabilă, lăcuirea cu 

uleiuri minerale va proteja 
suprafața de soare și va 

închide culorile naturale. 
Întreținerea presupune și 

îndepărtarea lichenilor, 
care alterează ardezia. O 

bandă metalică (cupru) pe 
coamă previne formarea 

mușchiului datorită săru-
rilor metalice rezultate.
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apărut acoperișurile înclinate, cu lucarne și 
frontoane spectaculoase, iar pentru acest lu-
cru aveau nevoie de un material capabil să se 
supună unor prelucrări riguroase. Atunci au 
fost standardizate plăcile de ardezie și regulile 
de montaj, datorită breslașilor care extrăgeau, 
prelucrau și construiau acoperișuri. Precizia a 
evoluat într-atât încât, în timpul sistematiză-
rii Parisului de către Hausmann, pe la 1870, 
plăcile de ardezie aveau dimensiuni prestabi-
lite iar clădirile erau proiectate în funcție de 
lățimile lor și de regulile de montaj. 

Francezii, și parizienii în speță, s-au bazat 
inițial pe o realitate: existența mai multor ba-
zine din care a putut fi extras materialul, cel 
mai faimos fiind cel din zona Anjou. În fond, 
tradiția ardeziei este foarte veche, ea fiind uti-
lizată regulat din epoci imemoriale și fiind ex-
ploatată din secolul I d. Hr. de către romanii 
cuceritori, pasionați de acest material. Există 
încă o dilemă etimologică conform căreia 
denumirea de ardoise (ardezie) ar proveni de 
la sintagma pierre ardenaise (piatră din Ar-
deni). Tăblițele de scris, precursoarele tăblii 
negre, erau confecționate din acest material. 

Calitățile încă apreciate 
la ardezia din carierele 
franțuzești au fost regula-
ritatea plăcilor, puritatea 
lor. În funcție de poziție, 
de lumina ambientală, de 
regiunea de proveniență, 
aceasta capătă tente varia-
te de culoare.
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Au fost descoperite în timp și mai sunt 
încă exploatate uneori depozite din Ar-
dennes, Corrèze, Côtes d’Armor, Finistère, 
Maine et Loire, Mayenne, Morbihan, re-
giunea Lourdes, Savoia sau Tarn. Ceea ce 
considerăm acum zestre arhitectonică a 
capitalei franceze a beneficiat de extracțiile 
din secolele al XVIII-lea si al  XIX-lea, prin-
cipalele centre de producţie fiind în Anjou, 
cu minele de ardezie de la Angers, Combrée, 
Pouëze, Noyant la Gravoyère, St. Barthélemy 
d’Anjou, Trélazé şi Renazé Mayenne. Aici 
existau aproape 2.000 de muncitori care lu-
crau pentru marile palate care au făcut fai-
mos Parisul acelor secole. În 1905, se produ-
ceau în Franța cantități de 175.000 de tone 
de ardezie. Acum, depozitele cele mai im-
portante din Franța sunt în Trélazé, în Mai-
ne-et-Loire și produc 15.000- 20.000 de tone 
de ardezie pe an din exploatări subterane. 

Valoarea ardeziei extrase 
în Franța este de peste  

40 de milioane de euro, 
din care circa jumătate 

este exportată.
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Despre ardezie
Ardezia este o rocă metamorfică, din fami-

lia șisturilor, formată în condiții de presiune și 
temperatură ridicate. Ea se distinge prin cali-
tatea particulelor, foarte fine, și prin propri-
etatea de a se descompune în plăci, ceea ce a 
făcut-o potrivită folosirii pentru acoperișuri. 
Este un material relativ rezistent  și culoa-
rea sa poate varia de la alb la negru, trecând 
prin toate variantele de gri, chiar roșu în-
chis sau verde. Poate fi desprinsă în plăci cu 
grosimi cuprinse între 3 și 10 mm, optime 
pentru a face față intemperiilor de la nivelul 
acoperișului. Există și ardezie cu grosimi între 
20 și 40 mm, dar nu mai poate fi considerată 
material pentru acoperișuri, ci mai degrabă 
rocă pur și simplu, folosită pentru placări in-
terioare sau exterioare, ori pentru pavaje. 

În construcția acoperișurilor de ardezie, 
au existat diferite tipuri de pozare, cel mai 
vechi, rustic, fiind prin așezare simplă. Ulte-
rior, s-a ajuns la fixarea în cuie, o tehnică efi-
cientă dar deosebit de pretențioasă, putând 
fi realizată doar de lucrători specializați, care 
să evite spargerea plăcilor. La sfârșitul seco-
lului al XIX-lea a apărut montarea în cârlige 
(ardezia era sprijinită doar în partea de jos), 
ceea ce a crescut rezistența montajului și ra-
piditatea execuției, lucrarea necesitând un 
grad mult mai scăzut de specializare, nea-
vând nevoie de străpungere. 

Ardezia naturală este o rocă ale cărui prin-
cipale avantaje sunt durabilitatea, aspectul, 
eleganța și faptul că este un material necom-
bustibil. În contrapartidă, se poate spune 
că este un material greu, nu prea ieftin, mai 
fragil ca țigla ceramică și se poate sparge sub 
greutatea unui om. Dacă este expusă la tem-
peraturi ridicate, ardezia poate crăpa. Monta-
torii recomandă un acoperiș cu o înclinație de 
minimum 45 °, pentru a evacua rapid apa din 
precipitații și a evita umiditatea remanentă, 
care o degradează în timp. O ardezie de bună 
calitate are proprietatea de a nu fi alterată de 
intemperii, de a-și păstra culoarea inițială. 
Astfel, ea va rezista pe acoperiș între 75 și 
150 de ani, dar deseori se vorbește despre o 
durată de viață nelimitată, având numeroase 
exemple de monumente istorice care se pot 
mândri cu învelitori de sute de ani. 

Iată compoziția chimică a 
ardeziei din zona Anjou: 
siliciu 50 %, aluminiu 
30,1 %, oxid de fier 8 %, 
magneziu 2,3 %, potasiu 
3 %, sodiu 1,3 %, apă 
3,3 %. Ea s-a format acum 
460 milioane de ani, fiind 
rezultatul transformării 
treptate a argilei oceanice 
compactate în șisturi. 
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E voluţia coşurilor de fum este 
strâns legată de progresul înre-

gistrat de-a lungul timpului de gene-
ratoarele de căldură utilizate în scop 
casnic sau industrial. Astfel, în secolul 
al X-lea a apărut primul focar închis, 
iar concomitent cu realizarea prime-
lor construcţii etajate s-a pus mai ac-
centuat problema evacuării fumului, 
deoarece acest lucru nu se putea ob-
ţine prin aplicarea unui gol în acope-
rişul construcţiei, soluţie tradiţională 
până în acel moment. Atunci s-a năs-
cut ideea „fabricării” unui canal spe-
cial având rolul de a conduce fumul 
în exteriorul casei. Pentru început, ca 
material s-a folosit lemnul de esenţă 
tare, care a fost protejat împotriva 
temperaturilor ridicate prin căptu-
şire cu un strat de argilă. A urmat o 
perioadă lungă de timp, până în se-
colul trecut, în care soluția construc-
tivă utilizată pe scară largă, mai ales 
în domeniul rezidențial,  a fost cea a 
coşului cu perete simplu din zidărie 
de cărămidă.

Sisteme moderne de 
EvacuarE a gazElor 
dE ardErE (i)

Criza energetică a anilor 1970 a avut 
drept consecință extinderea cerce-
tărilor în direcţia utilizării judicioase 
a combustibililor şi apariția unor ge-
neratoare de căldură cu randament 
energetic ridicat. Aparatele termice 
ale zilelor noastre, foarte performan-
te, bazate pe arderea diferitelor tipuri 
de combustibili, creează condiții exi-
gente de exploatare pentru coşurile 
de fum aferente. Sistemele de evacua-
re, care deservesc generatoare de căl-
dură de ultimă generaţie, sunt supuse 
la acţiuni interioare de natură fizică 
şi chimică (temperaturi ridicate, şo-
curi termice sau incendii în canalul de 
fum, acţiunea corozivă a condensatu-
lui acid, evacuare cu suprapresiune) 
sau exterioare, de natură climatică 
(de exemplu îngheţ-dezgheţ) şi meca-
nică (vânt, seism) foarte complexe şi, 
ca atare, trebuie să corespundă unor 
cerinţe severe de funcţionalitate şi du-
rabilitate. Adaptarea permanentă de 
către producători a coşurilor de fum 
la evoluția rapidă a tehnicii încălzirii a 

condus la elaborarea unor soluții con-
structive fiabile, punându-se accent 
totodată şi pe siguranţa în exploatare 
a instalaţiilor termice. 

Soluția modernă:  
prefabricarea
Un coş de fum, chiar şi în soluţia cea 
mai simplă, este un subansamblu de 
construcţie sau chiar o construcţie, 
după caz, complexă prin procesele 
termice şi gazodinamice ale gazelor 
arse şi prin cerinţele de rezistenţă me-
canică şi stabilitate pe care trebuie să 
le îndeplinească. Complexitatea pro-
blematicii se reflectă în standardele 
europene de specialitate din dome-
niu, care stabilesc criteriile fundamen-
tale de performanță şi de clasificare, 
prezintă metode de determinare a 
caracteristicilor relevante, cu valori 
limită, dacă e cazul, aplicabile diferi-
telor tipuri de coşuri de fum şi canale 
de racordare, cum sunt clasa de tem-
peratură, clasa de presiune, clasa de 

În istoria dezvoltării omenirii, o etapă deosebit de 
importantă a fost cea a descoperirii multiplelor utilităţi ale 
focului. Evacuarea fumului a devenit o necesitate odată 
cu apariţia focarelor mai eficiente din punct de vedere al 
randamentului, semi-închise la început, mai apoi închise. 

Drd. ing. LaszLo schreck
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rezistență la condensat, la coroziune 
şi la focul din canalul de fum. 

Ca procedeu tehnic de execuţie, 
prefabricarea, datorită multiplelor 
avantaje pe care le prezintă, a deve-
nit o necesitate, în prezent o realitate 
şi în domeniul coşurilor de fum, cu 
preponderenţă în cazul construcţiilor 
civile. În continuare se tratează două 
tipuri de sisteme de coşuri de fum pre-
fabricate, care diferă din punctul de 
vedere al domeniului de utilizare, re-
spectiv al principiilor de funcționare.

coșurile cu tiraj 
natural 

Din prima categorie fac parte acele 
coşuri care au o arie de aplicabilitate 
foarte largă, începând cu aparatele 
termice individuale, până la cazanele 
pentru încălzire centrală sau instala-
ţiile termice industriale (cazane de 
abur, cuptoare, incineratoare, etc.), 
echipate cu arzătoare atmosferice 
sau camere de ardere presurizate, 

porilor de apă a canalelor interioare 
de evacuare, mantalele pot dispune 
de canale pentru ventilarea naturală 
a termoizolaţiei, dispuse în general la 
colţuri. De asemenea, pentru racor-
darea independentă a două surse de 
căldură sau ventilarea naturală a unor 
încăperi din construcțiile rezidențiale, 
mantalele se produc şi în varianta cu 
două canale de fum distincte sau cu 
canale de ventilare. În vederea măririi 
rigidității sistemului la acțiuni laterale, 
anumite tipuri de învelişuri exterioare 
includ şi canale speciale pentru arma-
rea verticală a secțiunilor. Rezistența 
la compresiune a betonului utilizat la 
prefabricare este de minim 5 MPa. 

Stratul termoizolant, cu o grosime 
ce variază între 25 - 50 mm, în funcţie 
de diametrul interior al coşului, se 
rea lizează din plăci de vată minerală 
bazaltică semi-rigidă, incombustibilă, 
având o densitate de circa 100 kg/m³ 
şi conductivitatea termică de 0.04 W/
mK. Prin prevederea acestui strat se 
îm bunătățesc considerabil condiţiile 

utilizând combustibili solizi, lichizi 
sau gazoşi. Aceste surse de căldură 
îşi asigură aerul de combustie din 
spațiul de amplasare şi sunt racorda-
te la coş la un singur nivel.

Sistemele de coşuri de fum, care 
funcţionează după principiul tiraju-
lui natural, aferente generatoarelor 
termice precizate, dispun de o soluție 
constructivă a pereților tip multi-
strat, fiecare element component 
având un rol bine definit în cadrul 
ansamblului şi caracteristici tehnice 
adecvate domeniului de utilizare.

Anvelopa exterioară, care are rol 
de protecţie mecanică şi de asigurare 
a stabilităţii sistemului, se execută din 
elemente prefabricate de manta, cu o 
grosime a pereţilor de 40 - 70 mm, tur-
nate din beton uşor cu o densitate cu-
prinsă între 1.400 - 1.800 kg/m³. Aceste 
elemente prefabricate, cu o înălţime 
modulară  300 - 500 mm, conţin un gol 
central pentru canalul de fum, cu sec-
ţiune circulară sau pătrată. În funcție 
de nivelul de rezistență la difuzia va-

Terminale de coşuri zidite



Tub profilat de șamotă

Termoizolare
din beton spumat

Manta

Coșuri de fum

16

de tiraj, rezistența la transfer termic 
a sistemului de coş fiind de 0,40 – 
0,65 m²K/W, şi se reduce cantitatea 
de condensat format în canalele de 
fum în perioadele cu temperaturi 
scăzute ale aerului exterior. Materi-
alul semirigid asigură dilatarea liberă 
a tubulaturii de şamotă, dilatare care 
se dezvoltă atât în sens transversal, 
cât şi în sens longitudinal, ca urmare 
a variațiilor de temperatură ale gaze-
lor arse. Termoizolarea sistemelor de 
coşuri de fum prefabricate mai este 
soluționată de diverşi producători 
prin crearea unor straturi de aer în-
chise în pereții mantalelor sau prin 
integrarea, încă din faza de turna-
re a anvelopelor exterioare, a unui 
strat de beton spumat, cu o densita-
te de 250 – 300 kg/m³.

Canalul interior de fum, care in-
tră în contact direct cu reziduurile de 
ardere, se  execută din tuburi de şa-
motă, caracterizate prin rezistenţă la 
temperaturi ridicate şi şocuri termice 
de până la 1.000ºC, etanşeitate la gaze 
arse şi la umiditatea din coş, rezistenţă 
la mediu puternic coroziv cauzat de 
condensatul acid. Astfel, în confor-
mitate cu standardele europene de 
produs, pierderile maxime de gaze de 
ardere nu depăşesc 2 – 3 litri/sec. × m², 
la o presiune de încercare de 40, re-
spectiv 20 Pa. În funcție de compoziția 
chimică şi de clasa de rezistență la acizi 
a tubulaturii, pierderile de masă re-
zultate în urma efectuării încercărilor 
accelerate prescrise pentru o durată 
de viață estimată a instalației la 100 de 
ani, sunt de 2 până la 5%.

Tipodimensiunile uzuale de tuburi 
includ secțiuni cu diametre interioa-
re ce variază între 120 – 500 mm, cu 
grosimea pereților cuprinsă, în gene-
ral, între 15 – 40 mm.

(Va urma)

Coşuri de fum cu pereţi în trei straturi:

Tub de șamotă

Manta

Canale de armare

Canale 
de armare

Placă
termoizolatoare
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trăsăturile obligatorii ale unui acoperiş –
întotdeauna respectate de Bramac

din cele mai vechi timpuri, oamenii au încercat să-şi dureze case 
care să-i protejeze de intemperii, oferindu-le totodată confort 
şi siguranţă. rolul principal al acoperişurilor este cel de închi-
dere a clădirii şi de creare a unui mediu interior protejat, fiind 
o barieră eficace contra factorilor agresivi ai mediului exterior: 
variaţii de temperatură, umiditate, ploaie şi vânt, zgomot etc.

Din perspectiva firmei, abordarea învelitorii ca sistem presupune preocuparea continuă pentru studierea solicitărilor şi cerinţelor 
legate de acoperişuri, concomitent cu realizarea pieselor şi accesoriilor care să asigure creşterea gradului de funcționalitate al înve-
litorii, precum şi sporirea siguranţei acesteia din punct de vedere al impermeabilităţii şi stabilităţii. 
Din această perspectivă, pe lângă țiglele 1/1, oferta Bramac cuprinde peste 50 de accesorii destinate ventilației, străpungerilor,  
siguranței accesului pe acoperiş, iluminatului, împiedicării alunecării zăpezii, precum şi un sistem de jgheaburi şi burlane din PVC 
– Stabicor şi metalic.
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Calitate
Bramac este producătorul de sisteme de învelitori care 
oferă garanţia de 30 de ani, verificată în timp şi însoţită 
de certificat de garanţie. Ţiglele Bramac au un grad ma-
xim de impermeabilitate, fiind rezistente la încărcări de 
zăpadă şi gheaţă cu greutăţi de 500 de kilograme/metru 
pătrat. O altă calitate rezidă în capacitatea ireproşabilă de 
izolare termică şi fonică.

Siguranţă
Bramac îşi supune periodic produsele unor teste desfă-
şurate în cel mai mare tunel de vânt din Europa iar re-
zultatele dovedesc faptul că acestea oferă siguranţă şi 
protecţie şi în cazul precipitaţiilor extreme. Unul dintre 
factorii foarte agresivi asupra acoperişului îl constituie 
furtunile. Acestea se produc la intervale de timp tot mai 
scurte iar concluzia care se impune este că trebuie să ne 
adaptăm acestor noi condiţii climatice. S-a observat fap-
tul că acoperişurile cu înclinaţie mai mare de 40° au o 
rezistenţă mai mare la furtuni puternice decât cele cu o 
înclinaţie de 4° sau 5°. Un alt factor decisiv este materialul 
folosit la învelitoare – s-a observat că majoritatea pagu-
belor au fost suferite de acoperişurile tip terasă respec-
tiv de cele acoperite cu învelitori din materiale uşoare. 
Aceasta se întâmplă deoarece în cazul unui vânt puter-
nic, la acoperişurile tip terasă, furtuna are la dispoziţie o 
suprafaţă redusă de atac prin intermediul căreia să dărâ-
me acoperişul însă când forţa se acumulează în spatele 
coamei se formează o putere de absorbţie care ajută la 
propulsarea acoperişurilor. Suntem nevoiţi să ne obişnu-
im cu furtuni care se aseamănă uraganelor însă păstrând 
mereu în minte caracterul condiţiilor climatice viitoare la 
alcătuirea planului şi structurii casei, vom limita mult din 
efectele negative care se întrevăd.

reziStenţă
Datorită materialului folosit în producerea lor, ţiglele 
Bramac au o densitate crescută şi sunt protejate în acest 
fel de pericolul îngheţului. Totodată, în timpul tempera-
turilor crescute din anotimpul călduros, unele materiale 
de învelitori îşi modifică forma şi se poate observa că se 
curbează. În schimb, ţiglele Bramac îşi păstrează forma 
originară, indiferent de temperatură. 

Există un aspect destul de mult dezbătut în ultima 
vreme: s-a considerat că învelitorile din beton necesită o 
şarpantă considerabil mai solidă decât cele din materiale 
uşoare. Argumentul principal a fost greutatea elemen-

telor de învelitoare şi nu un factor decisiv, specificat în 
toate normativele din domeniu: precipitaţiile, în speci-
al ninsoarea care rămâne pe acoperiş. Astfel, specialiş-
tii au stabilit că diferenţa  este de fapt foarte mică. Ca 
exemplu, într-o zonă din România în care căderile de 
zăpadă au valori medii (200 daN/mp), pentru un acope-
riş cu înclinarea cuprinsă între 10º şi 30º, protejat cu ţi-
glă de beton (având greutatea de maximum 50 kg/mp), 
se va consuma cu doar 4-5% mai mult lemn decât dacă 
s-ar folosi o ţiglă cu greutatea de 5 kg/mp (învelitoare 
metalică). 

Aşadar, dacă aveţi de gând să respectaţi normativele 
(şi noi vă sfătuim cu căldură), trebuie să ştiți că alegerea 
ţiglelor din mortar de ciment nu presupune obligato-
riu o şarpantă care să impună cheltuieli suplimentare 
semnificative, oferindu-vă în plus siguranţă, estetică, 
durabilitate şi funcţionalitate.

Totodată, achiziţionând sistemul complet de înveli-
toare (ţigle, accesorii, ţigle speciale), aveţi avantaje fi-
nanciare notabile.

eStetiCă
Un acoperiş Bramac poate fi ales în funcție de gustul fi-
ecăruia: vă stă la dispoziție o paletă largă de culori (de la 
roşu cărămiziu, brun roşcat, maro, până la cele cu aspect 
antic), fiind în plus adaptabil oricărui tip arhitectonic – de 
la vila echilibrată stilistic de la început de secol şi până la 
proiectul contemporan de locuinţă, fie ea o casă de va-
canţă sau încadrată în peisajul urban. 
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P e locul vechii grădini a Palatului Șuțu, la mică 
distanță de „Kilometrul 0” al României, era 
inau gurată în 1906 o clădire impunătoare și 

elegantă în același timp, Palatul Societății de Asigu-
rări „Generala”. Proiectat de Oscar Maugsch, acest 
edificiu intra într-un ansamblu arhitectural cu totul 
special, compus din clădirea Universității, amintitul 
Palat Șuțu și Palatul Creditului Industrial, respectiv 
celebrele statui ale lui Mihai Viteazu și Gheorghe La-
zăr, inaugurate în a doua jumătate a secolului al XIX-
lea (1874, respectiv 1881). Ulterior, în 1936, a apărut și 
statuia lui Spiru Haret, o sculptură din marmură sem-
nată Ion Jalea, de la 1936.

Păstrarea arhitecturii
Inițial, acoperișul palatului era din tablă de zinc combi-

nată cu plăci de eternit, apoi a fost refăcut cu tablă gal-
vanizată plană, parțial sub formă de solzi. În ultimii ani, 
dată fiind și noua destinație a imobilului (sediul al Băncii 
Comerciale Române), s-a făcut simțită necesitatea unei 
renovări care să vizeze nu doar învelitoarea, ci și struc-
tura acoperișului. Totul trebuia refăcut într-o manieră 

care să pună în valoare arhitectura clădirii și a întregii 
zone, motiv pentru care s-a optat pentru o soluție de-
osebită, cu învelitoare din titan-zinc. Unele elemente cu 
valoare estetică, precum coamele ornamentale, profilele 
amprentale, ornamentele lucarnelor, trebuiau păstra-
te. Vechea învelitoare deteriorată permisese putrezirea 
asterelii din lemn, dar și a unor elemente de rezistență 
ale șarpantei. În același timp, trebuia ținut cont de preț, 
garantarea în timp a lucrării și de un termen de execuție 
nu foarte îndelungat, pentru a nu afecta activitatea be-
neficiarului. Lucrarea de față, pe care o considerăm una 
de referință în domeniul renovării acoperișurilor, contri-
buie la aspectul elegant al unuia dintre punctele-cheie 
ale Capitalei.

1 Prima etapă, deloc de neglijat, a fost organizarea 
șantierului, cu căi acces, spaţii pentru depozitare, 

spaţii de lucru, căi de evacuare și altele, precum și stabili-
rea împreună cu beneficiarul a succesiunii fronturilor de 
lucru. Pentru siguranța muncitorilor, dar și a pietonilor 
care treceau pe lângă clădire sau a mașinilor parcate în 
apropiere, au fost construite platforme suspendate asi-

lucrarea ediției

   acoperiș istoric       renovat și restaurat
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gurate pentru a preveni orice accidentare. Întrucât s-a 
lucrat și în sezonul rece, aceste structuri destinate lucră-
torilor au fost protejate față de factorii meteorologici.

2 A urmat desfacerea învelitorii vechi, precum și a 
altor elemente de acoperiș (jgheaburi, șorțuri, gla-

furi, ornamente etc.). Piesele decorative, care au putut 
fi păstrate, au fost demontate și recondiționate în afara 
șantierului, iar acolo unde nu s-a mai putut recupera ni-
mic, au fost refăcute identic din zinc moale.

3 După o verificare atentă a șarpantei, au fost înlocu-
ite acele elemente din lemn degradate, apoi a fost 

montată astereala din scânduri de 24 mm grosime. 
Montarea asterelii s-a făcut pe fronturi de lucru, con-
form normelor, astfel încât să nu rămână neacoperite 
suprafețe mari. În caz de vreme nefavorabilă, au fost 
utilizate folii de PVC și prelate. La realizarea șarpantei a 
fost folosit lemn de clasă 1, cu umiditate sub 20%, fără 
urme de coajă sau galerii de insecte. Întreaga structură 
din lemn a fost impregnată cu soluții ignifuge și bioci-
de omologate.

4 Montarea foliei an-
ticondens cu covor 

de ventilaţie a fost exe-
cutată conform norme-
lor specificate de către 
producător, fiind un 
sistem alcătuit dintr-un 
strat cu textură mono-
filament din polyamidă 
și intradosul cașerat 
cu un strat de folie cu 
rezistență redusă la 
transferul de vapori. Acest produs este utilizat cu precă-
dere în cadrul pantelor mici și al zonelor cu risc ridicat 
de infiltrare a apei, precum și la orice suprafaţă unde nu 
poate fi asigurată o ventilare completă (în zona feres-
trelor de mansardă, a coamelor și a doliilor). Folia anti-
condens cu covor de ventilaţie a fost montată în câmp, 
sub tabla plană de titan-zinc, având multiple proprietăți: 
de ventilație a intradosului învelitorii, de hidroizolație, 
de difuzie a condensului și de fonoizolație, diminuând 
eficient zgomotul picăturilor de ploaie.

   acoperiș istoric       renovat și restaurat
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5 Învelitoarea a constat așadar din tablă de titan-zinc, 
care să îndeplinească exigențele DIN EN 988. Aliajul 

de titan-zinc se obţine din zinc (Zn) electrolitic cu grad 
de puritate ridicat (99,995%) cu adăugarea unei cantitați 
bine determinate de cupru (Cu) și titan (Ti). Pentru în-
velitoarea de câmp, la sistemul fălțuit a fost ales un sor-
timent prepatinat în nuanță de gri-albăstrui iar pentru 
ornamente s-a utilizat titan-zinc natural care în decursul 
timpului se acoperă de asemenea cu un strat de pati-
nă. În zonele unde au fost prevăzuți solzi, a fost ales un 
sortiment care are din fabricație un strat de patină de 
culoare gri-grafit. Este un produs destinat clădirilor cu 
o arhitectură specială, solzii fiind asemănători ardeziei.

Solzii dreptunghiulari - detaliu tehnic:

Învelitoarea a fost fixată prin cleme fixe și mobile. Cle-
mele mobile permit dilatarea/contracția longitudinală a 
tablei, iar cele fixe împiedică alunecarea fâșiilor de tablă. 

Învelitoarea fălțuită a fost realizată din fâșii de tablă 
îmbinate longitudinal prin falțuri verticale. 

Solzii dreptunghiulari, destinați anumitor zone (la cu-
pole și deasupra fațadei), au fost confecționați câte 4 
pe fâșie orizontală. Aceste fâșii au fost montate de ase-
menea prin agrafe și îmbinate transversal și longitudinal 
sub forma unor falțuri simple.

Demontarea acestora s-a făcut cu cea mai mare 
atenție, pentru a putea fi refolosite, în ordinea 
fronturilor de lucru. După 
demontare, au fost trans-
portate la atelier unde au 
fost supuse unui proces de 
recondiţionare şi restaura-
re, care a constat în: 
• curăţare (îndepărtarea 
straturilor de vopsea) prin 
gomaj sau sablare până la 
materialul de zinc original;
• evaluarea stării fizice a 
materialului și modelului; 
piesele care au necesitat 
intervenții au fost desfăcute, recuperându-se păr-
ţile bune, iar cele degradate au fost reconstituite 
din zinc moale, după mulaje și șabloane conforme 
modelelor vechi; ulterior, piesele întregi au fost 
reconstituite;
• piesele distruse în totalitate au fost reconfec-
țio nate, folosindu-se șabloane și mulaje după alte-
le identice; în caz că nu există altele identice, sunt 
recondiționate cele vechi, după care se realizează 

lucrarea ediției

Tip falț Vertical Culcat

Simplu

Dublu

95% dintre ornamente 
au fost confecționate 

din nou.

restaurarea elementelor decorative

șabloanele necesare; matriţele au fost turnate din 
deşeuri de zinc și ștanțate la presa hidraulică;
• după realizarea tuturor componentelor necesare 
unei piese, ansamblarea s-a făcut prin lipire, 
eventual cu elemente de ranforsare;
• înainte de a fi montate, o parte din elementele 
decorative recondiționate au fost acoperite cu 
un strat de protecţie pe bază de pulbere de zinc, 
destinat să confere un aspect plăcut şi unitar.
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CHEIA ELEGANŢEI
Sistem cu solzi, ornamente

Calitatea clădirilor este dată de materialele durabile folosite. Învelitori-
le din zinc natural şi toate celelalte placări cu acest metal nobil au fost 
menite să transmită mesajul că spiritul clădirii a rezistat erelor, purtând 
valori “mai presus de timp”.

Solicitaţi detalii suplimentare şi mostre de material 

la info@rheinzink.ro sau la 0748 77 44 00

Biblioteca municipală Szabó Ervin, Budapesta; Sistem: RHEINZINK

La finalizarea fiecărui front de lucru, demontarea plat-
formei și a structurii de susţinere a trebuit făcută cu mare 
grijă, pentru a nu distruge noua învelitoare. Jgheaburile și 
burlanele au fost și ele înlocuite cu altele noi fabricate din 
tablă de titan-zinc similară cu cea utilizată la învelitoare.

Montajul învelitorii din solzi a fost făcut în condiţii 
tehnice deosebite și cu acurateţe, respectând detaliile 
tehnice și de arhitectură originale. S-a avansat treptat, 
finalizarea unei porțiuni însemnînd că nu se mai revine 
asupra frontului de lucru respectiv. 

Cât timp au fost montate elementele de tinichigerie 
(solzi, ornamente, jgheaburi etc.), la atelier au fost pre-
gătite permanent cantităţile necesare de materiale (pre-
fabricate).

Executant: Valcon Roofs
 Tel.: 0740.351.852 
       0722.351.852
 www.valconroofs.ro

Furnizor tablă titan-zinc: Rheinzink

Suprafața acoperită: 4000 mp
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consolidează arhitectura modernă cu învelitori şi faţade 
metalice noi şi impune responsabilitate faţă de arhitec-
tura tradiţională pentru renovări şi restaurări

sisteme de învelitori

Învelitorile, faţadele şi sistemul complet de jgheaburi şi burlane din tablă de titan-zinc RHEINZINK® sunt cunoscute şi apreciate 
pe plan internaţional atât pentru înalta lor calitate şi durabilitate, cât şi pentru soluţiile tehnice aplicate ce crează valori estetice. 

În spatele acestui aspect se află faptul că RHEINZINK® este mult mai mult decât un material de construcţie cu calităţi excelente – 
în realitate este un sistem care presupune o cultură nouă de a construi, un sistem care cu fiecare element serveşte la punerea în 
operă la un înalt nivel calitativ a proiectelor, la placări de faţade şi la învelitori. 
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RHEINZINK este un material pentru mai multe 
generații. Un acoperiș deasupra capului, desigur, ne pro-
tejază de vânt și de capriciile vremii, dar elementele și 
forma sa spun mult despre personalitatea proprietarului. 
Armonizarea perfectă cu arhitectura modernă sau cu cea 
tradiţională completată de efectele vizuale rezultate ga-
rantează succesul proiectelor care se doresc a fi de mare 
impact și de fineţe deosebită. Funcționaliatea și estetica 
sunt garantate de o învelitoare RHEINZINK pentru zeci de 
ani fără nici o întreținere periodică.

Made in Germany. Fabricate în Germania, materialele 
RHEINZINK se asortează perfect din punct de vedere arhi-
tectural la toate celelalte materiale de construcţii și se îmbină 
armonios cu toate materiale naturale (sticlă, cărămidă, granit, 
piatră) atât pentru construcţiile noi, cât și pentru renovări.

Natural în întregime. Naturaleţea suprafeţelor nobile ce nu 
necesită vopsire, determină o imagine aristocratică evidentă 
– RHEINZINK „natural“– suprafaţă lucioasă a zincului masiv 
natural care se va patina în decursul timpului și  RHEINZINK 

„anticpro“ – suprafaţă naturală prepatinată din producţie dis-
ponibilă în nuanţe de gri-albăstrui sau gri-grafit.

Ecologic. Numele de marcă RHEINZINK® este garanţia 
unui înalt nivel de calitate, clădită pe experienţa unei 
firme internaţionale care, cu o vechime de mai mult de 
patru decenii,  produce un material ce satisface și cele 
mai exigente cerinţe calitative și ecologice, proprietăţile 
materialului fiind deosebite, produsele obţinute ocrotind 
natura, fiind în proporţie de 100% reciclabile. 

Versatilitate. Cu o linie estetică fină, sistemele fălţuite cu 
falţ vertical dublu sau falţ vertical în unghi drept sau siste-
mele cu solzi sunt doar o parte din oferta RHEINZINK ce 
asigură un aspect particular pentru acoperișuri de orice 
geometrie și care ne creează impresia că învelitoarea – co-
roana clădirii – ascunde multe secrete. Placările de faţade 
cu forme complexe își găsesc rapid soluţii tehnice ce sunt 
asigurate de versatilitatea materialului în combinaţie cu 
detalii de  proiectare de specialitate.  



Sfatul arhitectului

26

L a o privire simplistă și rapidă, 
din punctul de vedere al clientu-

lui de arhitectură obișnuit,  stilistica 
arhitecturală contemporană pare a 
fi împărțită astăzi în două direcții: 
o direcție modernă, identificată de 
limbajul comun prin construcțiile 
cubice, cu terasă, și a doua direcție, 
clasică, identificată tot de gustul 
comun prin clădirile cu acoperire în 
șarpantă. Bineînțeles, atunci când 
identificarea este făcută asupra ar-
hitecturii rezidențiale, a vilelor și a 
locuințelor, acest mod de gândire 
este foarte pregnant și categoric: 
locuințele în terasă sunt ca blocuri-
le, sau, locuințele în terasă, moderne, 
sunt prea de fițe și se vor demoda 
foarte repede; în schimb, locuințele 
cu șarpantă sunt mai valoroase fi-
indcă sunt „tradiționale” fiindcă „apa 
curge când plouă și nu stă”, sau fiind-
că „seamănă casei bunicii”. 

În realitate, o locuință cu 
șarpantă este la fel de modernă 
ca și una cu terasă. Desigur, un 
asemenea exemplu are o acoperi-
re ce diferă foarte mult de modul 
comun în care se fac la noi astăzi 
șarpantele – și întreg obiectul 
de arhitectură. Pentru început 
vrem să specificăm: moderni-
tatea nu ține de modul de aco-
perire, ci de modul în care este 

gândit obiectul de arhitectură 
ca întreg, de la spațiu, la volum 
și până la ultimul detaliu. 

Despre modul în care  arhitec-
tura în șarpantă poate fi realizată 
în cel mai modern spirit posibil 
vom vorbi în alt articol. Acum am 
dori să facem câteva specificații 
obișnuite cu privire la acoperirea 
în terasă. Acestea reies destul de 
des din discuțiile dintre arhitecți 
și  clienți. 
1. Acoperirea în terasă nu este 
sinonimă cu planul orizontal. 
În realitate, o acoperire în terasă 
bine făcută are o înclinație dată de 
șapă de cel puțin 3%, astfel încât 
apele meteorice să se poată scur-
ge fără probleme. În cazul zăpezii, 
pe timp de iarnă, există soluții 

nu foarte scumpe de încălzire a 
plăcii, astfel încât zăpada să nu 
înghețe și să nu stagneze.
2. Acoperirea în terasă necesită 
o punere în operă foarte atentă, 
cu respectarea tuturor straturilor 
ce acoperă placa de beton la exte-
rior. Zonele netratate corespun-
zător pot genera în timp probleme 
foarte grave, cele mai uzuale fiind 
infiltrațiile. 
3. Acoperirea în terasă a apărut 
ca urmare a unei funcționalități 
necesare într-un context ur-
ban accentuat. Atunci când ai 
un teren destul de mic în oraș 
și, respectând indicii urbanistici, 
îl ocupi cu construcția la ma-
xim, cel mai inteligent lucru este 
recâștigarea grădinii, a spațiului 
verde anulat de construcție. În 

Arh. Emil ivănEscu – vicepreședinte OAR București; comisarul Anualei de Arhitectură București

Rampa interioara ce leagă interiorul de 
terasele vilei

Vila Savoye, un icon al arhitecturii moderne

Despre acoperirea în terasă: 
Între funcțiune, 
moDă și necesitate
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acest caz, terasa devine prilejul 
realizării unor grădini suspendate 
spectaculoase.
4. Acoperirea în terasă nu este 
o invenție a modernității. Din 
contra, locuințele în terasă sunt 
unele dintre cele mai vechi forme 
de acoperire, fiind des întâlnite 
în special în Orient. Într-adevăr, 

arhitectura modernismului Oc-
cidental (înce putul secolului XX) 
a impus pe scena arhitecturii 
mondiale acest tip de acoperire 
ca urmare a unor deziderate sti-
listice și funcționale enumerate 
aici. Moderniștii concepeau vile-
le-terasă cu acoperiri pe care se 
puteau face băi  de soare sau se 

puteau amenaja grădini în mij-
locul unor orașe foarte dense. 
Mai târziu, aceste caracteristici 
funcționale au fost înlocuite de 
cele specific stilistice, ajungându-
se ca astăzi acest tip de acoperire 
să fie prost înțeles ca un simplu 
act formal ce generează automat 
un anumit stil de arhitectură. 

Ce am dori să se înțeleagă din 
acest scurt articol este că tera-
sa nu generează în mod automat 
un stil anume, iar alegerea unei 
astfel de acoperiri oferă obiectu-
lui de arhitectură facilități pe care 
simpla șarpantă nu le poate oferi. 
Acestea se referă atât la înfățișare, 
la design, cât și la funcțiune. 

Imagine acoperire/ terasăImagine acoperire în terasă
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Calitate, frumusețe, adaptabilitate, greutate 
redusă – acoperișul Tegola vă oferă toate 
caracteristicile de care aveți nevoie.
Iată un acoperiș cu adevărat deosebit, rezistent la 
diferențe mari de temperatură, nealterabil în timp, 
fonoizolant, ușor și în același timp stabil, fără pro-
bleme speciale la montaj, fără a necesita întreținere 
– acesta este acoperișul TEGOLA. Disponibil în 12 
modele și 58 de culori, permite o inserare cromatică 
perfectă a acoperișului în orice context ambiental.

UTilizaT CU sUCCes penTrU 
aCoperișUrile de oriCe formă
Orice proiect poate fi realizat cu ușurință în maximă 
siguranță.

CUloare rezisTenTă în Timp
Granulele de bazalt nu absorb apa și de aceea nu se dete-
riorează. Colorarea granulelor se face printr-un proces de 
ceramizare la o temperatură de peste 600ºC. Pigmenții 
anorganici utilizați la colorare sunt rezistenți la radiații 
UV și la temperaturi înalte.

Un prodUs penTrU oriCe Condiții 
ClimaTiCe
• rezistă la ger (testat la -70ºC)
• rezistă la căldură (testat la +90ºC)
• rezistă la impactul grindinii
• nu este afectat de poluare ambientală
• rezistă la variații de temperatură
• rezistă la ploi puternice

totul într-un acoperiș

» Avantaje față de alte sisteme de acoperiș:
• învelitoarea TeGOla  este formată din mici elemente ce 
absorb ușor mișcările structurii
• este o învelitoare discontinuă, permițând acoperișului să respire.
•  silențiozitate în cazul ploii și vântului
• un sistem de acoperiș prin excelență ușor
• nu creează condens
• nu ruginește
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linia Metalică
Garanția unei calități excepționale este dată 

de straturile multiple (5 sau 8 straturi) ce com-
pun șindrilele bituminoase cu protecție metali-
că TeGola: folie de cupru sau titan-zinc pentru 
rezistență și frumusețea reflexelor metalice, bitum 
Tia-juana HP pentru o mai bună impermeabiliza-
re, 2 straturi de fibră de sticlă și un compound ușor, 
pentru sporirea rezistenței mecanice și stabilității 
dimensionale, la care se adaugă încă un strat de bi-
tum Tia-juana oxidat și un film de polipropilenă.

linia Clasică
Garanția „stratificată” TeGola are la bază stra-

turile multiple ce compun șindrilele bituminoase 
TeGola – nisip siliconic, bitum Tia Juana pentru 
o bună impermeabilizare, fibră de sticlă de mare 
gramaj preimpregnată, pentru sporirea rezistenței 
mecanice și stabilității dimensionale și, în fine, gra-
nulele colorate printr-un proces ceramic la tempe-
raturi înalte, utilizând pigmenți anorganici, ce ga-
rantează stabilitatea cromatică absolută în timp și 
protejează substraturile de razele ultraviolete.

înTreținere minimă
• acoperișul TeGOla este pedonabil
• este ușor de verificat
• dispune de o bună aderență
• rezistent la acțiunea oricăror agenți atmosferici

ambalaj praCTiC
• un palet conține 159 m2 de învelitoare
• manipulare ușoară, fără deterioarea șindrilei
• ușor de transportat și depozitat
• ușor de transportat pe acoperiș

Tegosolar – energie inTegraTă 
în aCoperiș
Noua tehnologie de celule fotovoltaice se integrează 
perfect în acoperișurile TeGOla.
Este un sistem flexibil, permițând o instalare ușoară și 
garantând libertatea de proiectare.
Este aplicabil în lucrări cu înclinație de la 5 la 60 grade, 
are o capacitate ridicată de producție a energiei chiar și 
în condiții de orientare sau inclinație nefavorabile, pre-
cum pereți în plan vertical sau acoperișuri plane.

UTilizabil pe o plajă largă de panTe

Pietre naturale

60º 50º

18º

30º

Olane Țigle Ceramice

50º
90º

18º 15º

Țigle de beton Tegola Canadese

sisTem de aCoperiș Ușor
Permite reduceri semnificative la dimensionarea structu-
rii portante.

3
tone

18
tone

21
tone

24
tone

30
tone

3tone 18tone 21tone 24tone 30tone
bituminoasă

Tegola
țiglă

ceramică
țiglă

de beton
olane piatră 

naturală

Greutăți comparative pentru diverse sisteme de acoperiș 
la o învelitoare de 300 mp.

Comparație între pantele utilizate 
de diverse sisteme de acoperiș.
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A rhitectura tradițională românească are 
puține repere importante în ceea ce 

privește folosirea țiglei ceramice, de-a lungul 
secolelor fiind preferate alte materiale pen-
tru învelitori, în special lemnul, unde putem 
spune că am avut o reprezentare importan-
tă. Argila era arsă pentru cărămizi sau olărit, 
dar pentru acoperiș era preferată șindrila, 
mai ușor de obținut și de înlocuit. Au mai 
fost folosite paiele sau stuful, în funcție de 
zonă, materiale perisabile și ușor inflama-
bile, dar acest aspect era considerat mai 
puțin important în afara aglomerărilor ur-
bane. Dezvoltarea orașelor a impus în timp 
adoptarea țiglei ceramice, sub influența et-
niilor cu care românii au coabitat sau s-au 

Prin intermediul ma-
ghiarilor și mai ales al 
sașilor veniți în sudul și 
nord-estul Transilvaniei 
începând cu secolul al 
XII-lea, au fost aduse pe 
teritoriul actualei Românii 
și tehnicile de construcție 
occidentale. 

învecinat, ulterior extinzându-se și către 
zonele rurale adiacente. Iată de ce țigla ce-
ramică a intrat în uzanță mai ales în zone ca 
Transilvania, Banat sau Dobrogea, iar odată 
adoptată, aceasta a devenit un material de 
construcție important, dovadă a trăiniciei și 
un pas înainte în știința de a construi. 

O istorie de mii de ani
Totuși, contactul cu acest material este cu 

siguranță mai vechi, deoarece țigla ceramică 
europeană provine din bazinul mediterane-
ean (n-o luăm în calcul pe cea din Extremul 
Orient, unde chinezii excelează de mii de 
ani). În mileniul al treilea î. Hr., grecii, mice-

Țigla ceramică – 
scurtă istorie autohtonă
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nienii dețineau știința arderii argilei pentru 
a obține acest material dur, impermeabil și 
deosebit de rezistent în timp. Templele lui 
Apolo și Poseidon din secolul al VII-lea î. Hr. 
erau acoperite cu țiglă, iar tehnica a ajuns în 
tot bazinul Mării Mediterane, mai cu seamă 
în peninsula italică, unde a fost perfecționată 
și răspândită pe continent. Ruinele Pompeiu-
lui ne dezvăluie modul în care erau constru-
ite și învelite cu țiglă acoperișurile. Latinii îi 
spuneau tegula, francezii tuile, care a devenit 
tile în engleză. La noi a ajuns, etimologic vor-
bind, din sârbo-croatul cigla, deși arheologii 
descoperă continuu urme ale folosirii ei în 
Dacia romană. La Dinogeția, la vărsarea Si-
retului în Dunăre, au fost găsite urmele unui 
cuptor de ars țiglă din perioada împăratului 
Dioclețian (sec. III d. Hr.).

O necesitate citadină
Europa secolului al XIV-lea avea încă 

acoperișurile din paie, și orice mic incen-
diu devenea o catastrofă. Este momentul 

În mileniul al treilea î. Hr., 
grecii, micenienii dețineau 

știința arderii argilei pen-
tru a obține acest material 
dur, impermeabil și deose-

bit de rezistent în timp.

în care Occidentul adoptă învelitoarea din 
țiglă arsă, produsă în mici ateliere înființate 
în apropierea râurilor. Atunci au fost in-
ventate diversele forme, pe care le regăsim 
și azi în oferta generală: țigla rotundă (sau 
mediteraneeană), cea plată (comună în 
spațiul german, Elveția și Europa Centrală), 
cea flamandă (în formă de „S“, specifică zo-
nei Mării Nordului și Angliei). Fiind vorba 
de aceleași materii prime și aceeași sursă de 
energie (lemnul), au început să fie produse în 
cărămidării adaptate. 

Prin intermediul maghiarilor și mai ales al 
sașilor veniți în sudul și nord-estul Transil-
vaniei începând cu secolul al XII-lea, au fost 
aduse pe teritoriul actualei Românii și tehni-
cile de construcție occidentale. Țigla a fost 
folosită la început pentru clădirile impor-
tante ale comunităților (biserici, fortificații), 
apoi pentru cele rezidențiale. În scurt timp, 
țigla a fost adoptată de celelalte etnii ale 
Transilvaniei. Astfel, astăzi putem admira 
frumoasele orașe ardelene, cu case zidite din 
cărămidă și acoperite cu țiglă.
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O breaslă respectată
Există în Ardeal acoperișuri de sute de ani, 

sprijinind opiniile specialiștilor care credi-
tează acest material mai mult decât se scrie 
de regulă în documentația de garantare.

Însă cele mai multe învelitori ale Sibiului, 
Sighișoarei sau Brașovului nu au mai mult 
de 100 de ani, deoarece au fost înlocuite 
periodic, iar prețul țiglei era mult mai bun 
în perioada industrializării. Țiglele sunt în 
general sub formă de solzi (așa-numita Bi-
berschwanz, specifică sudului Germaniei) 
sau rectangulare, foarte puțin profilate pen-
tru a facilita scurgerea apei din precipitații. 
Deseori, vedem pe verso anul fabricării sau 
însemnele producătorului, metodă de iden-
tificare, dar și de faimă, întrucât țiglarii erau 
o breaslă respectată, atunci când scoteau 
produse de calitate.

Fixarea țiglelor se făcea în cuie, pe asterea-
lă cu șipci. Șarpanta era din lemn, din grinzi 
solide care de cele mai multe ori depășeau 
necesarul de rezistență. Spațiul de sub înveli-
toare, deosebit de generos datorită dimensiu-
nilor construcțiilor și pantei mari (peste 45°), 
devenea loc de depozitare pentru diferite 
produse, inclusiv alimentare. Fiind necesară 
o ventilare, nu se impunea o etanșeizare prea 

strictă. Materialul devenise atât de comun, 
încât nu mai era considerat un produs de lux, 
fiind folosit inclusiv pentru acoperirea ane-
xelor gospodăriilor – magazii, grajduri etc.

Adoptare deplină
Amalgamul de etnii din Dobrogea și co-

merțul intens au facilitat răspândirea țiglei și 
în acest teritoriu, cunoscută sub denumirea 
de olane. Aici se vede specificul balcanic și 
mediteraneean al țiglei, forma amplu profi-
lată și panta mult mai mică a acoperișului. 
Răspândirea ei este însă mult mai mică, pen-
tru că Dobrogea a avut tot timpul o proble-
mă a resurselor de lemn. 

În secolele al XIX-lea și al XX-lea, țigla 
ceramică a devenit unul dintre cele mai 
importante materiale pentru învelitori, fi-
ind preferată de tot mai mulți români și de 
arhitecții autohtoni care au folosit-o fără 
rețineri în conturarea stilului neoromâ-
nesc. Marile orașe ale țării au clădiri repre-
zentative care etalează acoperișuri realizate 
cu țiglă ceramică, o dovadă a faptului că ro-
mânii au adoptat acest material și îl consi-
deră al lor.

Există în Ardeal 
acoperișuri de sute de 
ani, sprijinind opiniile 
specialiștilor care credi-
tează acest material mai 
mult decât se scrie de 
regulă în documentația 
de garantare.

Olane
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Cine suntem
Înființată în 2010, Asociația Națională a Montatorilor de 
Acoperișuri din România a reușit să reprezinte interesele 
membrilor și partenerilor săi pe plan intern și internațional 
încă din primul an de activitate, participând ca membru 
deplin cu drept de vot la Congresul Internațional al IFD 
(și cu statut de observator la Campionatul Mondial al 
tinerilor montatori de învelitori), evenimente organizate 
la Belfast în noiembrie 2011. Mai mult, am primit propu-
nerea de a organiza în România Campionatul Mondial și 
Congresul IFD din 2014. 

Alături de noi sunt 53 de societăți care au în porto-
foliu exclusiv montajul sistemelor de acoperiș și care 
împărtășesc crezul nostru: lucrări durabile, oferire de 
garanții, punerea în operă a materialelor de calitate de că-
tre profesioniști. Pentru a putea să îndeplinească acest de-
ziderat, ANMAR cooptează în Asociație exclusiv monta-
torii care respectă integral cerințele de calitate și garanție 
solicitate de Asociație și de producătorul respectiv.

Bunele relații cu Facultatea de Arhitectură Ion Mincu 
din București ne dau posibilitatea susținerii de colocvii (și 
de a prezenta materiale și tehnologii noi), având în plan 
și realizarea unui parteneriat cu Asociația Producătorilor 
de Materiale de Construcții în vederea conceperii unui ca-
dru legislativ adecvat și, nu în ultimul rând, editarea unui 
manual pentru învelitori care să stea la baza școlarizărilor 
montatorilor noștrii.

Conștienți de importanța informației, am încheiat par-
teneriate media cu reviste de specialitate, ziare și posturi 
TV, pentru ca acum să beneficiem de o revistă dedicată în 
exclusivitate domeniului în care ne propunem să excelăm: 
Mansarde și Acoperișuri. 

ANMAR este membru IFD
International Federation For The Roofing Trade

(Federația Internațională a Montatorilor de Acoperișuri)

ANMAR reprezintă interesele 
membrilor și partenerilor săi  

pe plan intern și internațional
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Ce vă oferim? Promovare, 
Consultanță, exPertiză
Prezența noastră la târgurile și expozițiile de peste an, în 
vederea promovării partenerilor și membrilor ANMAR, 
a fost un succes, fiind tipărite și distribuite în acest scop 
aproximativ 12.000 de pliante. Între aceste evenimente 
merită amintit târgul de materiale de construcții de la Bu-
dapesta în cadrul căruia a avut loc concursul Acoperișul 
Anului, montajele demonstrative de la expozițiile Brașov, 
București, Tg. Mureș, Sibiu, Timișoara și Constanța, semi-
narul de la Bran cu participarea domnilor Gordon Pennro-
se (președinte IFD – Asociația Internațională a Montato-
rilor de Acoperișuri), Horvath Sandor (Vicepreședinte 
IFD), Detlef Stauch (secretar general IFD), Dobos Jozsef 
(președintele Asociației maghiare) și  Sandor Matyas, di-
rectorul școlii de acoperișuri Vesprem. 

www.anmar.com.ro

Totodată, membrii și partenerii noștrii sunt promovați 
pe prima pagină a site-ului ANMAR (cu posibilitatea de 
accesare directă a paginii lor web), pe site fiind organizate 
și diferite concursuri cu premii din partea producătorilor. 
Prin rubrica de știri din site mediatizăm informațiile de 
interes general trimise de partenerii noștrii, același canal 
web ajutându-ne în campaniile de conștientizare și edu-
care respectiv în oferirea de asistență tehnică. 

Last but not least, pentru a garanta un montaj 
ireproșabil, verificăm toate lucrările efectuate de membrii 
ANMAR (lucrări pentru care au fost emise certificări pen-
tru instalarea produselor conform specificațiilor tehnice 
ale producătorului). 

» Creșterea calității lucrărilor se poate realiza 
printr-un program comun al ANMAR,  
al producătorilor de renume și al arhitecților.

• Organizarea de seminarii în locații în care montatorii se pot 
reuni periodic (măcar o dată pe an) în vederea prezentării 
produselor noi, consolidării celor consacrate, sublinierii 
importanței calității lucrărilor și dezbaterii problemelor 
întâmpinate de toate părțile implicate.

• Organizarea de cursuri de specializare  cu montatorii cu 
experiență, care să ridice problemele apărute în timpul 
montajului și să ofere soluții de rezolvare a lucrărilor cu grad 
mare de complexitate.

• Membrii ANMAR au obligația acordării de GARANȚII către 
clientul final, reclamațiile fiind monitorizate de Asociație.

• Membrii Asociației vor fi verificați periodic în activitatea 
lor, fiind avute în vedere pregătirea personalului, logistica, 
dotarea tehnică, etc.

Între punctele esențiale ale acestuia identificăm:
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www.arcon.com.roS i S t e m e  P r o f e S i o n a l e  d e  i z o l aț i i

Î nfiinţată în 1994 la Sfântu Gheorghe, ARCON este unul 
dintre principalii producători și distribuitori de materia-

le de construcţii din România: membranele bituminoase 
ARCO și FESTA și gamele de polistiren expandat ARCO, 
PINGUIN și ROTHERM constituind o soluție completă 
pentru termo și hidroizolații. 

Cu o capacitate de producţie 
de 20.000.000 mp de mem-
brane bituminoase anual, 
ARCON este pe primul loc în-
tre producătorii de hidroizolaţii 
din Europa de Est. Membranele 
noastre bituminoase aditivitate 
cu plastomeri elastomeri au pri-

mit recunoaștere internaţională sub brandul propriu ARCO, 
fiind certificate CE de INTRON Certificatie Holland. Gama 
de hidroizolatii include toate tipurile de membrane, de 
la  fundații până la acoperișuri, de la membranele termoa-
dezive până la hidroizolațiile pentru poduri. Cele două linii 
individuale de producție ale fabricii de polistiren produc în 
medie 3500 mc zilnic, gama de polistiren expandat inclu-
zând toate tipurile necesare aplicaţiilor în construcţii (plăci 
atipice, nut- feder sau polistiren de pantă).

Lista lucrărilor de referinţă cu membranele ARCON din 
România este impresionantă, totalizând peste 80 milioane 
mp în cei 15 ani de utilizare – să menţionăm doar Uzinele 
FORD Craiova (foste Daewoo) unde, după 15 ani de la pune-
rea în operă, membranele noastre aplicate pe 46 de hectare 
se comportă impecabil, trecând proba timpului în condiţiile 
din România.   

Începând din 2007, ARCON a devenit un jucător activ pe 
piata sistemelor de termo și hidroizolații, agrementând sub 
brandul ARCO sisteme complete de anvelopare a clădirilor 
ca unic producător autohton de termo și hidroizolații.

soluția completă pentru termo
și hidroizolații de calitate

» Avantajele sistemelor propuse de ARCON:
• Garanția unui polistiren expandat ignifugat de calitate, cu 
certificat de conformitate european 
• Garanția unor membrane a căror calitate este recunoscută și 
pe plan internațional (exportăm în Austria, Germania, Unga-
ria, Bulgaria și Grecia)
• Prin utilizarea polistirenului expandat pentru trafic mediu 
în locul celui extrudat, sistemul nostru permite reducerea 
costurilor de termoizolare cu peste 33% 
• Fixarea sistemului se face utilizând un singur strat de mem-
brană termoadezivă, sistemul având o foarte mare rezistență 
la sucţiune
• Nu este necesară fixarea mecanică, evitându-se străpungerea 
terasei și infiltrările accidentale
• Se elimină încărcarea suplimentară a structurii cu câteva sute 
de tone de șapă armată, aproximativ 120 kg/mp
• Ușurinţa în aplicare și viteza de execuție duc la reducerea 
timpului de realizare al termohidroizolației de la câteva săp-
tămâni în cazul sistemului clasic cu șapă la doar câteva zile în 
cazul soluției ARCON
• Sistemul termoizolant și polistirenul expandat sunt ignifuga-
te și dețin certificări ce atestă încercarea la foc
• Asigurăm asistență tehnică pe perioada lucrărilor și instruim 
gratuit aplicatorii  sistemelor noastre

Sistemul termo-hidro ARCO
� Strat suport

� arCo tHermo ad V2 mm

� ePS 120 kPa

� arCo tHermo ad V2 mm

� elaSteCH 1000 Pa 4,5 kg
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Î n orice apartament de bloc situat la ultimul etaj, fără 
șarpantă și nereabilitat termic, sunt resimțite aceste 
probleme: căldura excesivă din timpul verii, consumul 

energetic crescut pentru încălzire în sezonul rece, condens 
în partea superioară a pereților și pe tavan, chiar infiltrații 
provenite de la apa de ploaie sau de la zăpadă. Metode-
le de izolare, majoritatea de acum cel puțin 20 de ani, au 
fost ieftine – un strat hidroizolant peste placa de beton, 
acoperit în cel mai bun caz de un strat protector (pietriș, 
ceramică, conglomerate pe bază de ciment). 

Reabilitările termice sunt în toi și este greu de spus 
câtă importanță se acordă acestei zone a construcției, un 
adevărat „teatru de război” al eficienței energetice. Lupta 
poate fi câștigată fără probleme, pentru că există pe piață 
suficiente variante ale sistemelor de terase, care, pe lângă 
izolarea perfectă, dau spațiului respectiv noi utilități; tera-
sa de bloc poate fi trasformată în loc de relaxare sau chiar 
într-un mic paradis verde, în funcție de sistemul ales, de 
nivelul de trafic pe care îl suportă. Pentru aceasta, însă, 
trebuie spus că materialele și execuția trebuie să fie asi-
gurate de profesioniști. Izolarea terasei nu este o lucrare 
simplă și orice eroare anulează efectele așteptate, pentru 
care a fost conceput sistemul. 

Terasele de deasupra spațiilor locuite trebuie 
să ofere protecție contra a doi factori meteo-
rologici importanți: temperaturile excesive și 
umiditatea. Au fost testate în timp tot felul 
de soluții, pentru ca în prezent să avem sis-
teme de izolare complexe, care să împiedice 
transferul termic și cel de umezeală. 
Cu toată această complexitate, avem de luat 
în calcul două tipuri importante de sisteme: 
clasice și inversate.

izolarea teraselor: 
claSică sau inverSată?
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Varianta clasică
Sistemele de terase moderne includ așadar o hidroizolație 
și o termoizolație – dilema este succesiunea lor. Nu mai 
punem la socoteală adezivii, șapele și celelalte straturi in-
termediare specifice fiecărui sistem, care trebuie să rezis-
te la intemperii și pot avea un rol hidroizolant. Cel mai 
utilizat material pentru termoizolare este polistirenul, în 
variantă expandată sau extrudată. Mai rar, sunt folosite 
diverse tipuri de vată minerală densă, capabilă să facă față 
solicitărilor mecanice. În sistem clasic (impropriu spus, 
pentru că polistirenul este folosit doar de câteva decenii 
în construcții, ca izolant termic), se urmărește ca hidroi-
zolarea să se realizeze către exteriorul construcției, ime-
diat sub suprafața pedonabilă. Această hidroizolație pro-
tejează de umezeală stratul termoizolant, aflat dedesubt, 
și poate fi acoperită la rândul ei cu un material rezistent 
la trafic (rocă, ceramică, diverse compozite, etc.). Sub po-
listiren, unele sisteme includ o barieră de vapori, care să 
împiedice transferul de umiditate către termosistem. Tre-
buie spus aici că apa este în general un factor important 
de degradare și poate provoca în continuare pierderi de 
căldură. Ajunsă accidental în interiorul sistemului, ea con-
tinuă să realizeze transferul termic, gheața având o con-
ductivitate de 100 de ori mai mare decât aerul uscat. 

Problema acestui sistem clasic este însă alta: integrita-
tea stratului hidroizolant. Aflată către exterior, supusă 
solicitărilor mecanice, variațiilor mari de temperatură, 
radiațiilor UV și umidității, care la acel nivel sunt cele mai 
mari în cadrul unei clădiri, hidroizolația se poate deteriora 
mai rapid, oricât de performantă ar fi.

Varianta inVersată
Astfel s-a ajuns la sistemul de terasă inversată, care pune 
hidroizolația sub termoizolație. Polistirenul expandat sau 
extrudat (există producători care au obținut performanțe 
deosebite și la varianta expandată), aflat de această dată 
către exterior, are în plus și rolul de a prelua solicitările 
provenite de la trafic, respectiv agresivitatea intemperiilor. 
Nedorindu-se totuși ca apa să rămână în termosistem, sau 
să intre particule nedorite,  peste polistiren se aplică dese-
ori un strat de difuzie sau geotextil. 

Acest concept a permis realizarea de terase rezistente la 
trafic, chiar la cel auto, și așa-numitele „acoperișuri verzi”. 
Rădăcinile plantelor, biosistemele care se formează în sol 
nu deteriorează polistirenul și nu ajung la hidroizolație.

În prezent, sunt folosite ambele sisteme, deși sistemul 
inversat câștigă tot mai mult teren, datorită câtorva 
avantaje: durata de viață superioară, posibilitatea de 
a monta sistemul indiferent de condițiile meteorolo-
gice (după hidroizolare) și posibilitatea de a schim-
ba stratul final pedonabil fără teama de a deteriora 
hidroizolația. Unele companii au creat sisteme com-
plexe, care îmbină ambele variante, cu straturi hidroizo-
lante deasupra și dedesubtul termoizolației. Specialiștii 
pot recomanda cea mai eficientă soluție, în funcție de 
bugetul alocat.

Terasa inversatăTerasa clasică:

Barieră de vapori

Placă de beton

Termoizolație (polistiren)

Hidroizolație

Pietriș, dale

Terasa inversată:

Strat de difuzie
Termoizolație (polistiren)

Hidroizolație

Placă de beton

Iarbă
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Montaje ratate
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de evitat 

S tim că o imagine face cât 1000 de cuvinte: pu-
tem doar spera ca beneficiarii să nu se mai bu-
cure de atare… performanțe. Ne dorim sincer 

să nu mai avem ce publica în aceste pagini dedicate 
montajelor ratate. Până atunci, suntem aici pentru 
a va ajuta cu orice ne stă în putință ca asemenea 
situații să devină istorie, chiar una amuzantă. 

Un aspect capital deopotrivă pentru producător, ar-
hitect și beneficiar constă în montarea corectă a sis-
temelor de învelitori. Nu e un secret că, în cazul unui 
eșec, prima reacție a clientului este să dea vina pe 
material. De cele mai multe ori însă, responsabilitatea 
problemelor grevează asupra montatorului – aducem 
dovada publicând fotografiile unor sisteme puse în 
operă cel puțin îndoielnic. 

Desigur, implicarea meșterilor buni la toate în lu-
crări care le depășesc nepermis competența e repro-

babilă. Ei însă ar rămâne de-a pururi inocenți dacă – 
și aici trebuie pus degetul pe rană – clientul final nu 
le-ar da credit atât de ușor. 

Cu toții am fost, măcar o dată, beneficiarii unor lu-
crări de construcții. Ne e familiară deci dorința de a 
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la adevărații profesioniști pentru a putea locui în casă.
Paginile de față își propun să transmită beneficiari-
lor că un lucru ieftin inițial e întotdeauna (mult) mai 
scump la final și că aparența unui preț imbatabil e du-
blată de compromisuri calitative imposibil de evaluat.

obține un preț mai bun, stresul alegerii executantului 
și presiunea de a vedea lucrarea terminată. Desigur, 
am auzit/văzut/criticat execuții defectuoase, dar am 
sperat că „nouă nu o să ni se întâmple”. Apoi, văzând 
dezastrele produse pe banii și nervii noștrii, am apelat 

» Între principalele cauze care conduc la erori majore  
de execuție se numără următoarele:
• Beneficiarul nu primește consilierea necesară în privința importantei montajului corect
• Beneficiarul alege un montaj ieftin neconștientizând de fapt că la final costurile lui sunt mai mari
• Clientul nu deține competența tehnică necesară alegerii unui sistem. Raportându-ne la învelitori, de cele mai 

multe ori limitele acestuia se opresc la forma și culoarea acoperișului
• Lipsa unui arhitect și a dirigintelui de șantier care să controleze calitatea lucrărilor
• Existența pe piață a „montatorilor” apăruți peste noapte. De regulă proveniți din agricultori de ocazie, aceștia nu 

au nicio cunoștință despre ce înseamnă un sistem de învelitori, lipsindu-le complet și dorința de a se perfecționa
• Tolerarea montatorilor care nu își asumă responsabilitatea lucrărilor executate și nu acordă garanții
• Abundența firmelor de montaj care nu au pregătirea necesară nici din punct de vedere tehnic, nici din punct de 

vedere logistic
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Ferestre de mansardă
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La început a fost lucarna
Se poate spune că mansardarea a fost 

posibilă datorită ferestrelor, a lucarnelor în 
primă instanță, pentru că altfel zona de sub 
acoperiș nu ar fi fost utilizabilă – cine ar fi 
acceptat să locuiască într-un spațiu închis, 
fără lumină, fără posibilitatea de împrospă-
tare a aerului? Ideea convertirii spațiului de 
sub acoperiș în locuință a apărut prin seco-
lul al XVII-lea, devenind cunoscută datori-
tă arhitectului francez François Mansart, 
care a utilizat această metodă pe scară largă. 
Fiu de tâmplar, școlit inițial în prelucrarea 
pietrei și sculptură, acesta a devenit celebru 
ca arhitect în timpul domniei lui Henric al 
IV-lea, castelul Maisons construit de el fiind 
considerat prima clădire neoclasică. Culmea 

Ideea convertirii spațiului 
de sub acoperiș în locuință 
a apărut prin secolul al 
XVII-lea, devenind cunos-
cută datorită arhitectului 
francez Francois Mansart, 
care a utilizat această 
metodă pe scară largă.

ironiei este că Mansart a fost cunoscut prin 
perfecționismul său exagerat, prin faptul că 
nu avea nicio reținere să demoleze o clădire 
pe care o considera nereușită și s-o ia de la 
cap, fapt care îi înspăimânta pe beneficiari. 
Este greu de spus ce ar fi făcut Mansart cu 
amenajarea nereușită a unui pod... Totuși, 

Lumina
de la ultimul etaj
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succesul mansardării se pare că a venit mai 
degrabă din rațiuni fiscale. Într-o epocă în 
care impozitele se plăteau în funcție de nu-
mărul de ferestre existente sub acoperiș, 
francezii au găsit această modalitate de a-și 
extinde spațiul locuibil fără a plăti taxe!

Inițial, cadrele lucarnelor erau realizate 
din lemn netratat, fapt oarecum obișnuit 
la acea vreme, ceea ce însemna o durată de 
viață destul de scurtă. Ulterior, au fost gân-
dite variante din metal, ceva mai rezisten-
te, ceea ce a făcut ca în secolul al XVIII-lea 
mansarda să devină un element curent de 
construcție și arhitectură, mai cu seamă la 
oraș. Ferestrele au devenit uneori uși în ade-
văratul sens al cuvântului, cu mici balcoa-

ne sau terase în toată regula. Modelul a fost 
exportat în toată Europa datorită influenței 
pe care a avut-o arhitectura franceză în acea 
epocă. Arhitectură care s-a transformat da-
torită unei simple ferestre.  

Apariția luminatoarelor 
În acest timp, pe celălalt mal al Canalului 

Mânecii, oamenii cu stare țineau să-și lumi-
neze spațiul de sub acoperiș prin ceea ce nu-
meau roof lanterns, mici intervenții la nivelul 
acoperișului, din lemn și sticlă, arătând de 
cele mai multe ori ca un mini-acoperiș. Aces-
tea sunt precursoarele luminatoarelor de azi. 
Atunci iluminarea interioarelor pe timp de 
noapte se făcea destul de rudimentar încă, 
folosind lumânări sau felinare, motiv pentru 
care orice plus de lumină din exterior era 
bine-venită. Sticla fiind încă foarte scumpă, 
este de înțeles de ce numai cei bogați puteau 
apela la această metodă. Totuși, în epocile 
georgiană și victoriană, tot mai multe case au 
putut avea un plus de lumină în hol, bucătă-
rie sau în casa scării, precum și în ceea ce este 
cunoscut și acum ca grădină de iarnă sau 
oranjerie. Singura problemă consta în pier-
derile de căldură, care creșteau proporțional 
cu suprafața vitrată. Metoda a fost prelua-
tă și în clădirile publice, hoteluri, biblioteci 
și primării, culminând în acea perioadă cu 
clădirea Crystal Palace, unde a fost găzduită 
marea expoziție din 1851. 

Ferestrele au devenit 
uneori uși în adevăratul 

sens al cuvântului, cu 
mici balcoane sau tera-

se în toată regula.
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Tranzitul spre mansarda modernă
În ultimele două secole, iluminarea natu-

rală prin acoperiș a fost dorită și obținută nu 
doar în camerele de locuit, ci și în spații co-
mune, mai ales în casa scării. Insulele Marii 
Britanii și apoi țările nordice, unde este ne-
voie de lumină, au excelat în îmbunătățirea 
acestor amenajări. Lucarnele și luminatoarele 
au conlucrat la menținerea în locuințe a lu-
minii de naturale o cât mai mare parte din zi. 
Din păcate, erau disponibile cu o singură foaie 
de sticlă, ceea ce le-a făcut ineficiente termic. 
În plus, lipsa unei etanșeizări bune a lumina-

toarelor avea ca rezultat scurgeri ale apei din 
precipitații. În sezonul rece, încăperile astfel 
luminate deveneau inospitaliere, răcoroase 
și umede; din acest motiv, luminatoarele și-
au păstrat multă vreme dimensiunile reduse.

Noile materiale și accesul tot mai simplu 
către ele au adus ferestrele de mansardă în 
varianta modernă pe care o cunoaștem. În a 
doua jumătate a secolului trecut, materialele 
izolante performante și sticla de calitate tot 
mai bună au permis nașterea ferestrelor de 
mansardă. Datorită acestora, fereastra putea 
fi încastrată direct în câmpul acoperișului, 
fără grija pierderilor de energie prin sistemele 
compuse din 2 sau 3 foi de sticlă. Același lu-
cru s-a întâmplat și cu luminatoarele, care au 
putut fi etanșeizate și lărgite ca dimensiuni. 
Au apărut așa-numitele tuneluri de lumină, 
care aduc lumina de la o cupolă din acoperiș, 
prin reflexie, acolo unde este necesară.

Ploaia și zăpada rămasă 
pe acoperiș nu mai cons-
tituie o problemă, chiar 
și pentru acoperișurile 
cu pantă mică. Scurge-
rea apei este asigurată 
chiar dacă fereastra 
este montată la nivelul 
acoperișului. 

Ferestrele de mansardă au fost integrate 
în orice tip de acoperiș, de inspirație retro 
sau modernă. Poziția oblică permite intra-
rea unei cantități mai mari de lumină decât 
în cazul unei ferestre de lucarnă. Ramele 
au putut fi obținute din lemn, PVC sau alu-
miniu. Ploaia și zăpada rămasă pe acoperiș 
nu mai constituie o problemă, chiar și pen-
tru acoperișurile cu pantă mică. Scurgerea 
apei este asigurată chiar dacă fereastra este 
montată la nivelul acoperișului. Dimensiu-
nile mari permit chiar obținerea unei pa-
norame, atunci când marginea de jos a fe-
restrei nu depășește înălțimea de 90 cm de 
la podea. 

Spațiul de locuit de sub acoperiș a devenit 
prietenos, luminos, iar mansardarea  – cea 
mai bună metodă de a obține suprafață utilă 
suplimentară în locuință.
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Captarea eficientă a luminii: amplasarea  
și dimensionarea ferestrelor de mansardă

datorită poziției oblice, o fereastră de mansardă 
luminează mult mai bine o cameră decât o fereas-
tră obișnuită, verticală. În plus, există câteva reguli 
care îi îmbunătățesc performanțele, indiferent de 
poziția față de punctele cardinale și de anotimp. 

Regula nR. 5 
Vizibilitatea optimă către exterior și existența unui 
mâner impun o înălțime a marginii de jos a feres-
trei de maximum 140 cm. Aceasta poate coborî până 
la 85-90 cm, dacă sub fereastră este loc suficient pen-
tru un calorifer (recomandabil), iar izolația este corect 
aplicată. Pentru etajele situate la mai puţin de 25 m 
deasupra solului, distanţa de la marginea inferioară a 
ferestrei până la pardoseală trebuie să fie de cel puţin 
85 cm. La etajele situate la o înălţime mai mare de 25 m 
deasupra solului, această distanţă nu poate fi mai mică 
de 110 cm. 

Regula nR. 4 
O fereastră montată la înălţime mai mare înseamnă 
mai multă lumină în încăpere (conform DIN 5034-1 
pct. 4.2.2, marginea superioară a suprafeţei vitrate tre-
buie să fie la cel puţin 220 cm deasupra pardoselii). 
Depășirea acestei înălțimi nu este recomandată atunci 
când manevrarea ferestrei, a sistemelor de închidere/
poziționare, devine dificilă. De asemenea, atunci când 
sunt prevăzute fante sau clapete de ventilație, acestea 
trebuie să fie la o înălțime de cel puțin 200 cm deasupra 
pardoselii (ne spun instrucţiunile Institutului de Tehno-
logie în Construcţii nr 343/96).

Regula nR. 1 
Sunt de preferat mai multe ferestre, de dimensiuni 
mai mici, amplasate în locuri diferite, decât o singură 
fereastră de dimensiuni mari; astfel, se asigură o distri-
buire uniformă a luminii.

Regula nR. 3 
Pentru a avea lumină suficientă, suprafaţa vitrată 
trebuie să reprezinte cel puţin 10% din suprafaţa 
camerei, indiferent că ferestrele sunt montate indi-
vidual (departajate) sau în blocuri; în spațiile care ne-
cesită acest lucru (camere de zi), se poate ajunge fără 
probleme la un procent de 20%, dacă ferestrele de 
mansardă sunt eficiente energetic.

Regula nR. 2
Înălțimea ferestrei să fie invers proporțională cu 
panta acoperișului; deci, acoperișurile cu panta mică 
au nevoie de o fereastră mai înaltă.
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Tehnologii de Top
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SiCeRAM: tradiție, 
rezistență, varietate

TERRA ROSA: Țiglele din această gamă au culoarea naturală a ar-
gilei – roșcată. Argila din care sunt fabricate țiglele este adusă de 
la Bodoc, de lângă Sfântu-Gheorghe, caracterizându-se printr-o 
rezistență deosebită la ciclurile de îngheț-dezgheț, fapt care ne 
permite acordarea unei garanții de 40 de ani pentru toate gamele 
și modelele.

SMALTO: Gama se adresează celor care prefera țigla colorată – 
glazurată sau angobată – și cuprinde două modele de țigle care se 
vor regăsi în două variante de culoare, țiglele BALTICA și FRAN-
CIA. Variantele de culoare sunt:

• Maro-închis
• Maro-roșcat

O gamă mai variată de culori este disponibilă doar la cerere.

TERRA ANTIQUA: iată o gamă ce se adresează exclusiv ce-
lor care preferă aspectul rustic al acoperișului de țiglă ce-
ramică, obținut în mod normal în decursul timpului. 
Modelele de țiglă care se antichizează în mod curent sunt BALTI-
CA și FRANCIA, dar, la cerere, se pot antichiza oricare din celelal-
te modele existente în gama de fabricație.

Țigla ceramică este una din cele mai vechi tipuri 
de învelitori cunoscute. pe lângă dezi de ratele 
estetice, ea trebuie să satisfacă și exigențele 
referitoare la durabilitate, rezistență și protecție 
la foc. Țigla ceramică actuală este un rezultat al 
tradiției și al noilor tehnologii, în egală măsură. 
SICERAM respectă tradiția și mizează pe 
tehnologie - astfel, obține calitatea necesară și își 
asigură o gamă variată de produse.
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Un ACopERIș CoRESpUnzătoR 
RESpECtă URMătoARElE CERInțE:
• Panta în limitele specificate pentru fiecare tip de în-
velitoare. Dacă e inferioară limitei minime admise, duce 
la pierderea garanției.
• Învelitoarea trebuie să fie ventilată, pentru a putea 
permite eliminarea vaporilor de apă. Din acest motiv, la 
acoperișul cu astereală se va monta obligatoriu și o șipcă 
longitudinală cu dimensiunea de 48x48 mm, care creează 
un gol de aer permanent între astereală și învelitoare. Pen-
tru a facilita accesul și eliminarea acestui aer se utilizează 
piesele de aerisire, montate minim 1 buc/10mp, o piesă 
plasându-se în al doilea rând de la streașină, iar cealaltă 
dispusă simetric în al doilea rând de sub coamă. Neres-
pectarea acestei cerințe duce la pierderea garanției.
• Elementele de lateral și de coamă se vor prinde obli-
gatoriu în cuie, iar în zonele cu nebulozitate mare se re-
comandă prinderea unui numar cât mai mare de țigle.
• Pentru a evita căderea bruscă și în cantitate mare a 
zăpezii, fapt ce poate duce la degradarea jgheaburilor 
de scurgere a apei, se recomandă folosirea parazăpezi-
lor, montate de regulă în al doilea și al patrulea rând de la 
streașină, în zig-zag. Numărul de parazăpezi se stabilește 
în funcție de panta și dimensiunile acoperișului, respectiv 
în funcție de cantitatea de zăpadă ce cade în timpul iernii.

• Pentru a preîntâmpina înfiltrațiile de apă prin ga-
ura de cui, în cazul țiglelor care nu necesită prinde-
rea în acest mod, țigla Siceram este perforată doar în 
proporție de circa 80%. O batere a cuiului (diametrul 
maxim 1,5 mm) cu ciocanul poate duce la degradarea 
parțială a țiglei și din acest motiv recomandăm practica-
rea unei perforații complete de 2-2,5 mm cu mașina de 
găurit, în gaura de cui existentă, urmând ca după aceea să 
fie bătut cuiul corespunzător.
• Majoritatea țiglelor SICERAM au sprijin, respectiv 
îmbinare, atât în partea superioară, pe șipci, cât și pe 
partea inferioară, pe rândul următor de țigle. Ca ur-
mare, datorită greutății specifice a produsului, în cazul 
țiglelor Marsilia, POrtugheza, BaltiCa, FraNCia 
și CarPathia e suficientă doar o prindere perimetrală.

» Sfatul Siceram
Este foarte important ca învelitoarea să permită migrația 
naturală a vaporilor de apă din interiorul spre exteriorul 
clădirii, fără ca aceștia să condenseze, provocând daune 
structurii acoperișului sau tavanului.



știri
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D incolo de atenția acordată carac-
terului nepoluant al producției 

și exploatării acoperișurilor (utilizarea 
eficientă a energiei de fabricație, emi-
sia redusă de substanțe volatile toxice, 
folosirea de materiale reciclabile etc.), 
marii producători de învelitori sunt 
preocupați de montarea suplimen-
tară și chiar integrarea în acoperiș a 
panourilor solare termice și fotovolta-
ice. Cele două modalități de utilizare a 
energiei solare fac subiectul unor cer-
cetări ample, pe care marii furnizori 
de învelitori și sisteme pentru acoperiș 
sunt tot mai pregătiți să le ofere direct 
clientului, prin parteneriate cu pro-
ducătorii specializați în utilizarea de 
energii regenerabile.

Totuși, prețurile acestor sisteme 
sunt încă mari, implementarea lor 
nefiind încă justificabilă economic. 
În țări ca Germania, Italia, Spania sau 
Grecia, cei care investesc în panouri 
fotovoltaice (inclusiv modulele ofe-
rite de furnizorii de acoperișuri) sunt 
susținuți financiar de stat, în diferite 
proporții. În România, acest lucru nu 
este posibil deocamdată, însă există 
șanse reale de subvenționare pentru 
panourile solare termice în cadrul 
programului „Casa Verde”.

Baza legislativă este Programul pri-
vind instalarea sistemelor de încălzire 
care utilizează energie regenerabilă, de-
numit popular „Casa Verde”. În 2010, 
au fost depuse peste 18.000 de cereri 
pentru susținerea financiară neram-
bursabilă a acestor sisteme, care includ 
panourile solare, pompe de căldură și 
cazane cu peleți. Panourile solare au 
reprezentat 90% din solicitări, valoarea 
maximă a subvenției fiind de 6.000 lei.

Sprijinul financiar poate fi solicitat de 
orice persoană fizică având domicilul în 

România, proprietar sau coproprietar 
al imobilului. Sunt acoperite toate chel-
tuielile, respectiv instalațiile și monta-
jul, inclusiv TVA-ul. Pentru aprobarea 
dosarului, trebuie aleasă o ofertă de 
la un furnizor de produse, apoi se de-
pune dosarul la reprezentantul local 
al Administrației Fondului pentru 
Mediu. După ce aprobările sunt pu-
blicate pe site-ul instituției, se poate 
achiziționa și monta sistemul; ulterior, 
actele sunt depuse la AFM și se recupe-
rează suma aprobată. 

Ultima sesiune de aprobare a dosa-
relor s-a desfășurat în vara acestui an, 
dosarele fiind depuse până la 15 iulie. 
După această dată, s-a făcut o redistri-
buire a fondurilor, de la județele mai 
puțin interesate de subvenții către cele 
care au avut mai multe dosare depuse.

Mai multe informații despre pro-
gramul „Casa Verde” puteți găsi pe 
site-ul Administrației Fondului pentru 
Mediu: http://www.afm.ro și pe cel 
al Ministerului Mediului și Pădurilor:  
www.mmediu.ro.

Energiile solare. Programul Casa Verde
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Î ncălzirea prin metode eficiente 
energetic reprezintă cel mai mare 

potențial de economisire în locuințele 
private, contribuind în mod semnifica-
tiv și la protejarea resurselor naturale 
și a mediului. Oferind soluții optime 
și respectând cele mai înalte standar-
de de calitate, producătorii de mate-
riale de construcții trebuie să asigure 
condițiile unui cămin sigur și conforta-
bil, facilitând astfel o atmosferă de bu-
năstare și, în același timp, minimizând 
costurile și consumul de resurse.

Schiedel privește acest lucru ca pe 
o provocare și ca un element cheie în 
strategia sa de dezvoltare sustenabilă. 

Provocările impun 
angajament

Eficiența energetică reprezintă una 
dintre preocupările cele mai impor-
tante ale zilelor noastre. Problemele 
locale, regionale și globale de mediu nu 
mai pot fi ignorate. Creșterea dramati-
că a emisiilor de gaze cu efect de seră 
amenință grav echilibrul biosferei noas-
tre prin pierderea diversității genetice, 

prin eroziunea solului și deșertificare, 
prin poluarea oceanelor și prin restrân-
gerea resurselor de apă dulce.

Pentru a permite generațiilor vii-
toare să se bucure de natură, compa-
niile trebuie, în primul rând, să  evite 
pierderile de energie prin dezvoltarea 
unor soluții inteligente și prin redu-
cerea emisiilor de CO2. În calitatea sa 
de lider de piață, Schiedel și-a asumat 
angajamentul de a face față acestei 
provocări. Cu ocazia summitului ONU 
pentru climă de la Copenhaga din anul 
2009, în cadrul Expoziţiei Bright Green, 
Schiedel, singurul expozant din do-
meniul sistemelor de coșuri de fum, a 
dezvăluit, unui public expert, tehno-
logiile eficiente energetic în care își au 
baza produsele sale și și-a anunţat an-
gajamentul de a se dezvolta sustenabil.

Contribuție la protecția 
mediului

Schiedel joacă un rol-cheie în do-
meniul eficienţei energetice, creând, 
prin produsele sale, premizele dezvol-
tării unor sisteme de încălzire perfor-

mante. „Coşurile de fum şi sistemele de 
ventilaţie inovative, produse de firma 
noastră, sunt instalate în clădiri bene-
ficiind de izolaţie termică optimă”, afir-
mă Mario Wallner, CEO Schiedel AG. 
„În contextul numeroaselor proiecte 
iniţiate de grup, pe tema tehnicilor de 
construcţie eficiente energetic, com-
pania se implică activ în trei domenii 
– sisteme de coşuri de fum, sisteme de 
ventilaţie şi şeminee. Renovările şi clă-
dirile construite în contextul eficienţei 
energetice, reprezintă arii cu potenţial 
important de dezvoltare pentru grupul 
Schiedel.” Urmând această misiune, 
Schiedel se ridică la nivelul provocări-
lor zilelor noastre și oferă dovada, prin 
produsele sale, că un echilbru între 
economie și ecologie este nu numai 
viabil, ci și realist.

Fereastră de mansardă cadou la cumpărarea 
sistemelor de învelitori de la Ruukki*
* Promoţia este valabilă în perioada 15 Septembrie  – 30 Octombrie 2011, prin reţeaua de distribuitori Ruukki.

R uukki România anunţă lansarea 
unei campanii promoţionale 

“Ia-ţi acoperiş cu vedere la soare”, care 
constă în oferirea gratuită a unei fe-
restre de mansardă Fakro, la fiecare 
sistem complet de acoperiș din mo-
delele Adamante, Monterrey, Finnera, 
Vintage, Classic sau Classic Premium. 
Pentru această campanie Ruukki Ro-
mânia a ales să ofere cumparatorului 

in mod gratuit modelul Fakro FTS-V 
de fereastră de mansardă, având di-
mensiunele 66x118cm.

Comanda de sistem de acoperiș 
trebuie să includă profilul, coama se-
mirotundă în cazul tablei tip ţiglă sau 
coama dreaptă pentru tabla fălţuită, 
accesoriile de închidere, folia anticon-
dens, șuruburile de fixare, precum și 
elementele de sistem pluvial. Ruukki 

România își propune ca prin această 
campanie să promoveze achiziţiona-
rea unor sisteme integrate de acope-
riș, în care elementele componente 
să corespundă, să funcţioneze și nu în 
ultimul rând să arate ca un tot unitar. 
Informaţii despre campanie pot fi re-
găsite atât la punctele de vânzare ale 
partenerilor, cât și în mediul online la 
www.ruukkiacoperis.ro.

Sustenabilitate

Eficienţă 
energetică

Ecologie

Către un viitor eficient energetic
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E nergia solară este un domeniu care 
promite noi oportunități atât pen-

tru investitorii români cât și pentru cei 
străini. Drept urmare, producția de 
module fotovoltaice a crescut semni-
ficativ în ultimul an, iar conform Tran-
selectrica, energia obținută în 2011 
în urma utilizării energiei solare este 
de 1,007 MW din totalul de energie 
produs în 2011. RENEXPO® SOUTH-
EAST EUROPE, al 4-lea târg de energie 
organizat în România va aduce la un 
loc experți și persoane cheie din acest 
domeniu la un eveniment central, în 
perioada 9-11/11/2011, la Sala Palatului 
din București.

Transelectrica susține că în urm-
torii 20 de ani cererea de energie în 
România se va dubla. De altfel, potri-
vit Strategiei Energetice a României, 
potențialul solar al țării poate genera 
1,2 TWh anual de electricitate, adică 
2,5% din consumul național actual.

Chiar și investitorii străini au recu-
noscut posibilitățile acestei piețe și o 
companie belgiană și-a propus să fi-
nalizeze până la sfârșitul anului viitor 
un parc solar de circa 30 milioane de 
euro, care va avea o capacitate de 10 
MW. Acest proiect va fi dezvoltat pe 
un teren de 4 hectare, concesionat de 
la Primăria localității Fierbinți, județul 
Ialomița, pe o perioadă de 30 ani.

Pentru a sprijini dezvoltarea și 
transferul de informații în domeniul 
energiei solare din România, REECO 
– organizator internațional de târguri 
și conferințe pentru energie regenera-
bilă în toată Europa, organizează Cea 

de-a III-a Conferință Internațională 
– Energia Solară în România. Scopul 
conferinței este de a aduna la un loc 
persoane cheie din acest domeniu la 
nivel European.

În cadrul Conferinței de Energie 
Solară, Jan Clyncke, reprezentant al 
PC Cycle – Bruxelles, va prezenta „Ci-
clul de viață al Modulelor Fotovoltaice”. 
De asemenea, Pedro Diaz – Secretar 
General al ESTIF – Bruxelles, va pre-
zenta „Directiva RES şi Directiva EPBD: 
Un pas important spre obiectivele 
20/20/20”, iar Consilierul Ministerului 
Agriculturii din Italia – Angelo Orsini 
va susține o lucrare pe tema „Energia 
Solară – o nouă oportunitate”.

Vor fi prezenți la conferință și re-
pre zentanți din partea instituțiilor: 

Societatea Română de Energie Solară, 
Universitatea Transilvania – Brașov, 
Uni versitatea „Eftimie Murgu” – Reșița, 
Comitetul Național Român al „CIGRE”, 
IBCOenerg și alții.

În paralel la Sala Palatului va avea loc 
și al 4-lea târg de energie a României, 
RENEXPO SOUTH – EAST EUROPE, 
unde vor fi prezente diverse companii 
din domeniul energiei solare. Pentru a 
facilita accesul la informație și a contri-
bui la dezvoltarea energiei solare în Ro-
mânia, REECO RO Expoziții va organi-
za în cadrul târgului un PARC SOLAR, 
unde expozanții din acest domeniu 
vor fi găsiți mai ușor de vizitatorii de 
specialitate.

Mai multe informații puteți găsi pe 
http://www.renexpo-bucharest.com/.

știri

A III-a Conferință Internațională 
Energia Solară în România în cadrul 
RENEXPO SOUTH – EAST EUROPE

Importanța energiilor alternative pentru contextul economic și ecologic contemporan este 
dincolo de orice îndoială: iată de ce, revista Mansarde și Acoperișuri va participa în calitate 

de partener media la cea de-a IV-a ediție a târgului RENEXPO SOUTH-EAST EUROPE
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Organizare 
programe turistice 

şi călătorii de afaceri 
pentru partenerii 

dumneavoastră externi 

Documentaţii tehnice, 
proiecte arhitectură, 

PAC & detalii execuţie, 
contracte specializate, 

traduceri medicale 
de specialitate, acte 

legalizate notarial 

Interpretariat simultan 
& consecutiv la întâlniri 

de afaceri, târguri, 
expoziţii şi conferinţe 

Telefon: 0723.641.488
Telefon/Fax: 021.317.05.33
www.traduceritehnice.com

T EGOSOLAR este cu adevărat o 
„țiglă fotovoltaică”, născută din 

parteneriatul dintre Tegola Canade-
se și United Solar Ovonic LLC. Se in-
tegrează impecabil în orice acoperiș 
Tegola, combinând perfect funcția 
de protecție și impermeabilizare cu 
cea de producere de energie.

Modulele fotovoltaice TEGOSOLAR 
sunt realizate cu siliciu amorf în triplă 
joncțiune depus prin laminare.

Iată câteva dintre avantajele mo-
dulelor fotovoltaice TEGOSOLAR cu 
siliciu amorf aplicat în tehnologia 
„thin film”:
1. Raza largă de utilizare: poa-
te fi orientat Est/Sud/Vest și cu o 
înclinație optimă între 5 grade și 60 
grade. Poziționarea în afara acestui 
interval asigură un randament ridi-
cat de 93%, putând fi productiv și în 
poziționări de fațadă (90 grade).
2. TEgOSOLAR funcționează la lu-
mină solară directă dar și la lumi-
nă difuză. Modulele TEGOSOLAR 
produc energie la 60-65% din capaci-

tatea maximă chiar în zilele de iarnă 
complet înnorate. De asemenea, au 
capacitatea de a lucra într-un interval 
orar extrem de larg în cursul unei zile, 
indiferent de condițiile de însorire.
3. Modulele TEgOSOLAR sunt fle-
xibile și ușor de pus în operă, au 
greutate redusă - 12 kg/mp și nu im-
plică modificări legate de încărcarea 
la vânt și zăpadă.
4. Cost de producție (în termeni de 
energie utilizată) redus: este nevoie 
de doar 1,5 ani de exploatare pentru 
a acoperi energia utilizată pentru re-
alizarea produsului.
5. Suprafața modulelor fotovolta-
ice este acoperită cu polimeri cu 
durabilitate mare care asigură capa-
citatea de autocurățare sub acțiunea 
ploii, elimină efectul de reflexie și 
măresc durata de exploatare.
6. Modulele fotovoltaice TEgOSO-
LAR sunt pedonabile și nu necesită 
întreținere specială, fiind acoperite 
la suprafață cu un film de teflon ca-
pabil de autocurățare la ploi.

TEgOSOlAR –  
energie regenerabilă  
integrată în acoperiș
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RenovăRi cu Țiglă metalică

m ontatorii experimentați arată 
că cea mai simplă metodă de 

a renova acoperișul, fără a interve-
ni major decât la nivelul învelitorii, 
se face apelând la țigla metalică. 
Datorită panourilor mari, se asigură 
un montaj rapid, folosindu-se struc-
tura acoperișului deja existentă, 
uneori chiar fără îndepărtarea vechii 
învelitori. Greutatea relativ redusă, re-
spectiv posibilitatea de a opta pentru 

Pentru o construcție nouă, care are nevoie de un acoperiș, lucrurile sunt relativ simple: 
se realizează șarpanta și se montează învelitoarea, cu toate accesoriile necesare, conform 
unui proiect. În cazul renovării, beneficiarii se află de multe ori într-o dilemă, întrebându-se 
ce și cât din vechiul acoperiș poate fi refolosit. 

una dintre multele versiuni cromati-
ce, sunt alte argumente în acest sens.

Fără să schimbați  
vechea învelitoare
Deseori, o învelitoare din tablă profi-
lată sau fălțuită mai poate avea rol de 
protecție și rezistență a acoperișului, 
deși este deteriorată estetic și nu i 
se mai pot aduce îmbunătățiri ma-

jore în acest sens. Dacă și structura 
acoperișului este încă viabilă, sau 
poate deveni cu mici intervenții, 
deja se poate trece la repararea ve-
chii învelitori și, deasupra, la mon-
tarea celei noi. Metoda este cea 
obișnuită, cu fixarea de scânduri 
transversale și longitudinale, apoi a 
țiglei metalice folosind obișnuitele 
șuruburi cu garnituri. Șipcile trans-
versale se fixează deasupra căpriori-
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lor acoperișului, pentru o rezistență 
mai mare. În rest, sistemul este simi-
lar, cu etanșeizări, jgheaburi și burla-
ne, accesorii.

Același procedeu se aplică și în 
cazul refacerii unui acoperiș din 
șindrilă bituminoasă, atâta vreme 
cât șarpanta este integră și nu s-a 
modificat dimensional (diagonalele 
suprafețelor rectangulare sunt ega-
le). De asemenea, trebuie avut grijă 
ca, sub învelitoarea veche, să existe 
spațiu suficient pentru ventilație.

când vechea  
învelitoare chiar  
trebuie îndepărtată
Este cazul, în primul rând, al în-
velitorilor cu azbest, un material 
interzis din cauza efectelor negative 
pe care la are asupra sănătății omu-
lui. De aceea, renovarea se face doar 
cu profesioniști, care știu să-și ia mă-
surile de protecție potrivite. Așadar, 
se îndepărtează plăcile cu azbest, 
precum și vechea structură de fixare 
(nu și structura șarpantei). În cazul 
în care nu există, se montează o folie 
anticondens, apoi se fixează șipcile 
transversale și longitudinale, respec-
tiv țigla metalică.

Aceleași etape sunt parcurse și în 
cazul înlocuirii țiglei ceramice dete-
riorate: aceasta se îndepărtează, de-
opotrivă cu structura de fixare, apoi 
se montează șipcile și țigla metalică. 

Și țigla metalică 
trebuie verificată
Țigla metalică este un material de-
osebit de rezistent, experiența ară-
tând că o învelitoare din oțel, bine 
întreținută, poate rezista cel puțin 
150 de ani (există cazuri concrete, în 
țările nordice, cu tradiție în acest do-

meniu). Noile variante de tablă zin-
cată și acoperită, în mai multe etape 
ale prelucrării, cu straturi de grund și 
poliester, au mari șanse să realizeze 
aceste performanțe, dacă beneficiază 
de o minimă întreținere.

Prima condiție este verificarea 
regulată a învelitorii, precum și a 
sistemelor de scurgere, o dată pe 
an. De obicei, apa de ploaie este su-
ficientă pentru păstrarea curată a 
suprafeţei, dar aceasta poate să nu 
îndepărteze tot (frunze, crenguțe, 
chiar mici obiecte rămase de la mon-
taj). Teoretic, un acoperiș nu are voie 
să păstreze umiditatea, dar se pot 
întâlni excepții, cazuri în care se pot 
dezvolta mușchi sau diverse organis-
me nedorite, care trebuie de aseme-
nea îndepărtate. 

În urma inspecției, zonele murdare 
sau pătate pot fi curăţate cu o perie 
moale, folosind apă cu detergent pen-
tru suprafețe vopsite sau cu apă sub 
presiune. Petele dificile pot fi șterse 
cu o cârpă îmbibată în terebentină.

Loviturile (accidentale, de la grin-
dină), prezența îndelungată a gheții 
sau presiunea excesivă a zăpezii pot 
afecta calitatea finisajului. Dacă vop-
seaua/stratul final prezintă exfolieri, 
crăpături sau modificări importante 
de culoare, este necesară șlefuirea, 
spălarea și refacerea (cel puțin locală) 
a vopselei. În funcție de amploarea 
deteriorării, se va aplica și un strat de 
grund. În cazul în care este afectat 
și stratul de zinc, este recomandată 
mai întâi acoperirea cu un strat de 
grund pe bază de zinc. Răsfrângerile 
fălțuirilor și capetele panourilor în 
zona doliilor sunt zone expuse corozi-
unii dacă nu sunt tratate din timp, în 
același mod, prin curățare și vopsire. 

În ceea ce privește culoarea vop-
selei... aici este greu de presupus că 
veți găsi exact aceeași nuanță, așa că 
deviațiile de culoare sunt inevitabile. 
Totuși, sunt de preferat unor deterio-
rări fără șanse de recondiționare.



Iată câteva elemente de care 
trebuIe să ţIneţI seama atuncI 
când montațI un acoperIș:

Verificaţi înainte dacă astereala 
a fost realizată corect! 

Rolul pe care îl are echipa de constructori este  extrem 
de important, pentru că ulterior Dumneavoastră veţi 
monta învelitoarea şi accesoriile pe astereala realizată 
deja de constructori! Verificaţi dacă sunt probleme cu 
astereala înainte de a începe montajul şi anunţați cli-
entul dacă problemele trebuie remediate. Nu începeţi 
montajul dacă nu sunteţi sigur că profilele se pot monta 
corespunzător pe suprafaţa suport. 

Nu debitaţi tabla cu flexul! 
Este important ca pe şantier tabla să nu fie tăiată 

cu flexul! Prin acest procedeu de tăiere se va arde şi sis-
temul de protecţie, stratul final al tablei de acoperiş, fapt 
care va conduce în timp la apariţia de rugină, pentru că 
miezul de oțel al tablei va fi expus direct intemperiilor, 
compromițând astfel întreg sistemul de acoperiş. 

Nu folosiţi vopsea spray pentru retuşări! 
Pe parcursul montajului profilelor de tablă pot apărea 

mici zgârieturi, datorate manipulării. În atare situații re-
comandăm utilizarea de vopsea de retuş în aceeaşi nu-
anţă . Pe piaţă există şi vopsea de retuş disponibilă în reci-
piente de tip spray, care însă nu este recomandată, pentru 
că în timp, sub la acţiunea razelor ultraviolete vopseaua 
de tip spray se va decolora până la punctul la care va de-
veni aproape albă.

montajul acoperişului este important 
pentru rezistenţa în timp! 

Ruukki are în portofoliu o multitudine de 
tipuri de profile, care nu diferă mult ca proce-
dură de montaj, cu excepţia profilului Finnera, 
realizat cu un sistem tip click asemănător cu cel 
utilizat la parchetul laminat, pentru că se adre-
sează şi celor care doresc să monteze singuri şi 
au mai puţină experienţă în domeniu. 

» Garanția Ruukki
Ruuki oferă cea mai mare garanţie posibilă pentru profilele 
din tablă, respectiv 50 de ani garanţie tehnică şi 20 de ani 
garanţie estetică. 
Indiferent cât de performant este sistemul de acoperiş, 
etapa finală, respectiv montajul, este determinantă pentru 
rezistenţa şi proprietăţile acoperişului în timp. 
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Toate profilele Ruukki sunt realizate din tablă de oţel finlandez galvanizat la cald, având protecţie de 
ultimă generaţie, cu patru straturi pe ambele feţe. Profilele şi accesoriile sunt realizate de aşa natură 
încât montajul să fie cât mai simplu şi mai uşor de efectuat. Toate piesele se potrivesc perfect, astfel 
că, dacă măsurătorile s-au făcut corect, montajul va fi simplu şi cu rezultate impecabile. În plus, Ruukki 
oferă tablă cu o bună rezistenţă în timp, neafectată nici de greutatea montatorului. 
 www.ruukkiacoperis.ro

Calitatea Ruukki
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