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Editorial

Sumar

După cum veți observa, ediția de 
față este dedicată în bună mă-
sură Campionatului Mondial al 

Tinerilor Montatori de Acoperișuri, 
desfășurat la sfârșitul anului trecut 
la București – lucru firesc, întrucât 
revista aceasta, împreună cu platfor-
ma media din care face parte și ală-
turi de colaboratorii ei, au reprezentat 
canalele principale de popularizare 
a evenimentului organizat de IFD 
și ANMAR, reflectându-i în detaliu 
desfășurarea și ecourile în piața ro-
mânească de profil. Ne bucurăm de 
faptul că producătorii și furnizorii 
autohtoni au fost alături de noi, în 
organizarea unei manifestări foarte 
complexe, așa cum probabil nu a mai 
existat în România, la care a partici-
pat un număr record de echipe (30 de 
echipe din 16 țări!). 

Mai mult, în paralel s-au desfășurat 
și alte evenimente conexe, dintre care 
aș atrage atenția asupra celei de a 62-a 
ediții a Congresului IFD, la care au 
participat mai bine de 250 de delegați 
din 25 de țări. Miza congresului de la 
București a fost una cu totul specială, 
pentru că aici s-a dat semnalul unei 
noi abordări; secretarul general al 
federației roofer-ilor, domnul Detlef 
Stauch,  a a arătat că IFD a devenit și 
continuă să devină mai internațională, 
mai modernă, mai rapidă în reacții 
la transformările pieței, motiv pen-
tru care s-a înființat un nou grup de 
lucru dedicat identificării și imple-
mentării de noi reguli, de schimbări 
în structura și drumul pe care îl par-
curge organizația. În ultimul an, s-au 
înscris noi membri: China, Turcia și 
Finlanda. Comisiile au dezbătut teme 
legate de actualitate și modificări ale 

recomandărilor către producătorii și 
montatorii de sisteme, inclusiv pen-
tru energii regenerabile, norme de 
siguranță, compatibilitatea dintre 
produs și contextul în care este pus în 
operă. S-a vorbit despre o mai mare 
transparență, pentru optimizarea re-
zultatelor montajului. 

Ideea pe care vreau să o transmit 
este că branșa roofer-ilor din Româ-
nia, cu tot ceea ce presupune ca do-
menii conexe sau zone de întâlnire cu 
alte discipline, trebuie să fie parte în 
acest proces de schimbare. Am văzut 
la București forța unei federații care 
este mai mult decât suma asociațiilor 
naționale; iar aceste asociații națio-
nale sunt ele însele organizații puter-
nice, unele cu tradiții de sute de ani, 
care ne pot servi ca exemplu pentru 
ceea ce înseamnă breaslă, solidarita-
te, interes comun, deschidere la nou, 
stabilirea unui set de norme ce garan-
tează profesionalismul. Lucrurile nu 
mai sunt simple, iar riscul de a nu ne 
integra în acest sistem sunt numeroa-
se: nu vom participa la luarea decizi-
ilor care ne privesc și pe noi, nu vom 
înțelege motivațiile acestor decizii, 
vom rămâne defazați față de ceea ce 
numim „lumea bună“ a construcțiilor. 
Profesioniști avem, materiale de calita-
te de asemenea, solidaritate de breas-
lă... lucrăm continuu la ea. Poate că 
într-o zi vom avea și școli de meserii 
specializate, poate vom avea și regle-
mentări mai stricte, pe care să le res-
pecte orice montator. Până atunci însă, 
vă invit să facem împreună ceva con-
cret și perfect realizabil: un campionat 
național de montaj. Mulți producători 
și montatori s-au arătat încântați de 
idee. Dumneavoastră ce părere aveți?
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Campionatul mondial s-a încheiat, 
pregătim naționalul 2015
silviu duMiTRescu – Preşedinte ANMAR



sisteme moderne

În general, la hidroizolația acoperișurilor se folosesc cel mai 
adesea membrane hidroizolante pe bază de bitum și ma-
teriale plastice. Pentru execuția unui acoperiș cu adevărat 
etanș este hotărâtoare o execuție profesională nu doar 
a suprafețelor de câmp, ci și a detaliilor pentru colțurile 
interioare și exterioare ale aticului. Membranele hidroizo-
lante moderne permit soluții pentru probleme complexe 
și conferă astfel siguranță ridicată, dar detaliile reprezintă 
principala provocare în realizarea de acoperișuri sigure, 
acestea fiind uneori zonele cu solicitările cele mai impor-
tante. Pentru a rezolva cât mai rapid și mai riguros aceste 
situații, Bauder vine cu soluții complete care țin cont de 
fiecare colț interior sau exterior al unei terase.

Colțuri interioare: în esență, pentru realizarea detaliilor 
se folosește același material ca în câmpul terasei. În cazul 
membranei bituminoase autoadezive la rece, se recomandă 
activarea cu un mic arzător sau suflantă cu aer cald. Lățimea 
de suprapunere a benzilor de bitum nu este aleatorie, con-
form directivelor privitoare la terase fiind impuse petreceri 
de minimum 80 mm, astfel încât detaliile să fie realizate în 
cel puțin 2 straturi de material. Colțul interior se realizează 
cu ajutorul unei bucăți rectangulare de membrană, cu di-
mensiuni de 180-200 mm, pentru a se respecta petrecerea 
de minimum 80 mm. (fig. 1, 2, 3 și 4)

Colțuri exterioare: și în acest caz izolația se aplică în 
câmp, colțul exterior fiind realizat la final din elemente de 
membrană debitate corespunzător. (fig. 5, 6, 7 și 8)

Pentru materialele hidroizolante 
bituminoase

3 4

1 2

Acoperișul 
terAsă –
etanșare până la 
ultimul colț
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Compania Paul Bauder GmbH & Co. KG este preocupată per-
manent de pregătirea profesională a montatorilor, de școlarizarea 
colaboratorilor și aplicatorilor certificați în execuția de terase Bau-
der, de aceea le explică pe larg tuturor acestora cum se montează 
corect membranele respective,  atât în câmp, cât și la nivelul deta-
liilor. Participanții la aceste cursuri sunt instruiți să aplice izolațiile 
bituminoase la rece și membranele din material plastic, în deplină 
conformitate cu instrucțiunile de montaj, directivele și norma-
tivele în vigoare. Ei învață totodată să sudeze corect, operațiune 
esențială la colțuri, străpungeri și racorduri. Alegerea materialului 
potrivit, a uneltelor profesionale performante, a celor mai eficien-
te metode de a ajunge la rezultatul dorit – toate acestea fac parte 
din conceptul de colaborare cu cel mai important producător eu-
ropean de sisteme pentru acoperișuri terasă: Bauder.

Exemplu de sistem termo-hidroizolant Bauder:
• Barieră de vapori - BauderTHERM DS 1 DUO
• Termoizolație - BauderPIR FA
• Scafă - BauderPIR Keile
• Primul strat de hidroizolație – BauderTEC KSA
• Strat de închidere – BauderKARAT

La colțurile interioare, 
lățimea de petrecere impusă 
pentru materialele plastice 
este de minimum 40 mm, 
iar detaliile se pot realiza în 
acest caz cu un singur strat 
de material. Pentru colțurile 

interioare, producătorii furnizează elemente prefabricate în 
vederea unei execuții rapide și a respectării riguroase a un-
ghiului de 90°. Forma prefabricată se pune în zona de colț, 
pe membrana de acoperiș, și se sudează. Ca excepție, atunci 
când nu aveți la dispoziție acel produs gata realizat sau când 
colțul nu este strict de 90°, se impune confecționarea lui la 
fața locului, ceea ce nu reprezintă totuși o lucrare care să 
solicite excesiv măiestria aplicatorului.

Pentru colțurile exterioare, sunt recomandate totuși 
elementele prefabricate, deoarece aici la realizarea detaliilor 
nu putem dispune de material excedentar când debităm o 
bucată și nu se poate asigura sută la sută etanșeitatea dacă 
adăugăm material. Astfel, elementele prefabricate se așează 
pe colț, se taie în zona de pardoseală și se sudează de mem-
brana de câmp. Este important ca la acest material colțurile 
să fie tăiate rotunjit sau la unghi de 45°.

Pentru soluțiile hidroizolante 
din materiale Plastice

BAUDER ROMANIA   
 
P-ța 1 Mai nr. 4-5, 400141 Cluj-Napoca 
 Tel:  +40 264 20 66 38 email: info@bauder.ro  
 Fax: +40 264-20 66 39 www.bauder.ro

 Cluj: 0745 326 690; 0748 227 767 
 Timișoara: 0744 393 113 
 București: 0746 030 335; 0744 790 987
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Aradul este și în zilele noastre un centru 

economic, cultural și demografic important, 

dar vizitându-l nu putem să nu remarcăm 

dezvoltarea spectaculoasă petrecută până 

la mijlocul secolului trecut, cu precădere 

în secolul al XIX-lea, când acest oraș 

devenea una dintre perlele coroanei 

imperiale habsburgice și apoi una dintre 

cele mai importante zone economice ale 

României interbelice. Din aceste epoci ne 

putem bucura încă de ceea ce a rămas 

reprezentativ pentru Arad, arhitectura 

neoclasică, barocă, eclectică sau Secession, 

pusă în slujba unor proiecte private, 

culturale, spirituale și de învățământ

 cu totul particulare în spațiul românesc.

O rașul de pe cursul inferior al 
Mureșului are o istorie foarte bogată 
în ultimul mileniu: de la prima 

atestare documentară (anul 1028), menționat 
în „Cronica pictată de la Viena“ ca oraș al 
Regatului Ungariei, cucerit de turci în două 
rânduri, eliberat în 1599 de Mihai Viteazul, 
trecut sub dominația habsburgică în 1687. 
Din acest moment devine o miză pentru noul 
stăpânitor care construiește aici în perioada 
1765-1783 o cetate mare în stil Vauban, 
la inițiativa Mariei Tereza. Din 1834, este 
„oraș liber regesc“, ceea ce catalizează avântul 
economic al urbei. Breslele meșteșugărești 
capătă o importanță deosebită în timp, 
începând cu 1702, când se înființează 
breasla cojocarilor, prefigurând o dezvoltare 

ARADUL impeRiAL:
palate, biserici monumentale, săli de spectacole

AcopeRișURi istoRice

industrială ulterioară spectaculoasă, cu multe 
inițiative în premieră pe plan național și chiar 
regional: prima bancă de economii și credite 
de pe actualul teritoriu al României (1840), 
prima fabrică de automobile de pe actualul 
teritorul al României și Ungariei (1909 – 
fabrica Marta, sub licență Westinghouse), 
serviciul public de tramvaie cu cai apărut 
încă de la 1869, prima linie ferată electrică 
din Estul Europei (a opta din lume) spre 
Podgoria, o localitate din apropiere. După 
unificare, iau naștere uzina Astra (prin 
fuziunea fabricii de automobile cu fabrica de 
vagoane Weitzer), fabrici de mobilă, textile, 
becuri, zahăr, lacuri și vopsele, astfel că în 
1937 Aradul era recunoscut drept cel mai 
mare centru economic al Transilvaniei. Viața 

Clădirea fostei fabrici Marta, 
ulterior sediu administrativ  
al Fabricii „Astra”
(construită între 1900-1910)
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culturală, care justifică apariția atâtor edificii 
dedicate, este impresionantă: aici concertează 
Franz Liszt (1846) și Johann Strauss fiul (1847), 
iar în secolul trecut George Enescu (1922) 
și Béla Bartók (1924). În 1817 se construise 
primul teatru de zidărie din România, din 
generozitatea unui membru al comunității 
evreiești, în 1833 ia naștere Arader Musik, 
al șaselea conservator muzical european, iar 
în 1890 apare Societatea Filarmonică din 
Arad. În 1868, trupa lui Mihail Pascaly dădea 

reprezentații, avându-l ca sufleur pe Mihai 
Eminescu. Din 1812 există prima școală 
pedagogică românească din Transilvania, 
Preparandia lui Dimitrie Țichindeal. Merită 
spus și că aici s-a desfășurat primul meci 
oficial de fotbal din Ardeal, la 1899, ca și 
primul campionat național de canotaj din 
România, existând un club încă din 1890.

Iată așadar contextul în care au apărut o 
serie de bijuterii de arhitectură, care și astăzi 
impresionează, fiind declarate monumente 
istorice sau de arhitectură, deși unele dintre 
ele sunt neîntreținute (chiar în paragină) sau 
năpădite de reclame țipătoare, care nu ne 
mai permit să le vedem valoroasele fațade. 
Din fericire, multe dintre ele au beneficiat 
de renovări de-a lungul timpului, inclusiv în 
perioada comunistă, fapt care le-a prelungit 
existența; acoperișurile au fost realizate fieca-
re în funcție de stilul abordat (în general țiglă 
ceramică și tablă de zinc, oțel sau mai rar cu-
pru), de tradițiile numeroaselor comunități 
care au trăit aici: români, maghiari, șvabi, 
sârbi, evrei, macedo-români. Încercăm să vă 
supunem atenției câteva dintre aceste clădiri, 
în speranța că veți include Aradul pe harta 
specială a locurilor ce merită văzute pentru 
construcțiile lor.

Piața Avram Iancu din Arad, așa cum arată în ziua de azi (foto stânga) 
și în zi de târg, la începutul secolului al XX-lea (foto sus)

Automobilul Marta  
Dublu-Phaeton 

(fabricat în 1910-1912)

Tramvaie cu cai în Arad 
(foto din 1869)
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Biserica romano-catolică „Sfântul Anton 
de Padova“ a fost construită în anii 1902-1904 
și sfințită în 1911, având o lungime de 43 de 
metri, lățimea de 17 metri și înălțimea la cru-
cea cupolei de 56 de metri. Lăcașul de cult 
aparține, prin origine, ordinului monastic 
franciscan al minoriților. Elementele clasi-
ciste, baroce și renascentiste îmbinate în stil 
eclectic se datorează arhitectului arădean 
Emil Tabacovici. Cunoscută arădenilor drept 
Catedrala catolică, deși nu are acest rang, 
biserica se identifică printr-o serie spectacu-
loasă de coloane masive cu capiteluri corin-
tice, amplasate la interior și exterior, arcade 
semicirculare, un altar din marmură albă, dar 
mai ales printr-o copie a sculpturii Pieta a lui 
Michelangelo Buonarroti, aflată pe frontispi-
ciu. Orga cu 1200 de tuburi construită în 1905 
este încă funcțională și utilizată în anumite 
ocazii. Restaurări importante au fost realizate 
în anii 1960 (interiorul), dar și recent, asupra 
fațadei, cu o notă distinctă asupra frontului ce 
dă în Bulevardul Revoluției.

Inedită în cadrul ortodoxismului prin stilul 
ei baroc, Catedrala „Nașterea Sf. Ioan Bo-
tezătorul“ este un monument de arhitectură 
construit între anii 1862 și 1865. Arhitect a fost 
Anton Ziegler, originar din Arad, iar fondurile 
necesare ridicării lăcașului de cult au venit de 
la două familii bogate de aromâni, Mocioni 
și Sina, care aveau un cuvânt greu de spus în 
politica și economia zonei, chiar a Imperiului 
Habsburgic din acele vremuri. Turnurile care 

AcopeRișURi istoRice

se ridică pe fațadă, dotate cu orologii, au fost 
supraînălțate totuși din 1904 prin realizarea 
unei învelitori spectaculoase, din cupru aurit, 
la care a fost adăugat și un paratrăznet. Până 
recent, biserica a servit drept catedrală a Epi-
scopiei Aradului (unde a fost episcop și fostul 
patriarh Teoctist), rolul acesta fiind preluat de 
Catedrala „Sfânta Treime“ în 2009. Lucrări de 
renovare și reparații s-au făcut constant, ulti-
ma oară în 1992 și 2003, datorită acestora pu-
tând fi văzute niște acoperișuri și ziduri foarte 
bine conservate, ba chiar cu adăugiri fericite, 
precum cele trei mozaicuri de pe fațada prin-
cipală (montate în 1991).

Biserica romano-catolică 
„Sfântul Anton de Padova“
(construită între 1902-1904)

Catedrala „Nașterea Sf. Ioan 
Botezătorul“
(construită între 1862-1865)

Catedrala, într-o fotografie 
din perioada interbelică
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Palatul Administrativ este o clădire decla-
rată monument istoric ce adăpostește Primă-
ria Municipiului Arad. Proiectul propus de 
arhitectul Ödön Lechner (numit și Gaudi al 
maghiarilor) era ceva mai amplu, dar s-a optat 
pentru o reducere a bugetului, în perioadă de 
criză. Este construit între 1872 și 1875 în stil 
eclectic, cu elemente neorenascentiste și clasi-
ciste și are un concept foarte apropiat de cel al 
primăriilor din Evul Mediu și începutul epocii 
moderne, din spațiul flamand: plan general 
în formă de „U“, un turn central cu orologiu 
(înalt de 54 m). Această construcție monu-
mentală, cu circa 90 de încăperi, a schimbat 
radical aspectul pieței centrale a Aradului, 
drept pentru care zona a început să fie per-
cepută ca un „Corso“ al protipendadei, foarte 
prosperă în acea epocă. Adăugiri s-au făcut în 
timp, și merită menționate vitraliile realizate 
în urmă cu circa 4 decenii de artistul plastic 
Sever Frențiu. Orologiul elvețian datează din 
1878 și inițial suna cu ajutorul  unui clopot; în 
prezent însă, cântă la oră fixă imnul Uniunii 
Europene: Oda bucuriei de Beethoven!

Palatul Administrației Financiare (sau 
Trezoreria) merită menționat datorită elemen-
telor de rococo vienez incluse în eclectismul 
specific sfârșitului de secol XIX, când a fost 
construit. Cu fațadă amplă și un bovindou 
amplasat pe colțul tratat sub aspect de turn, 
respectiv prin spectaculoasa cupolă barocă în 
formă de ceapă ce îl acoperă, este una dintre 
cele mai frumoase clădiri arădene. Construcția 
găzduiește atât Administrația Financiară, cât 
și Universitatea „Aurel Vlaicu“ din Arad.

Palatul Bohuș, denumit așa după numele 
baronului care l-a comandat, este una din-
tre clădirile emblematice ale Aradului, în stil 
Secession. Construită în 1913 după planurile 
tânărului (pe atunci) arhitect arădean Lajos 
Szántay, clădirea a beneficiat în premieră pen-
tru Arad de folosirea betonului armat. Etajele 
sunt ocupate de apartamente, iar la parter au 
fost amenajate de-a lungul timpului magazine, 
sedii de firme și un cinematograf – primul din 

AcopeRișURi istoRice

Palatul Administrativ
(construit între 1872-1875)

Palatul Administrației 
Finaciare  
(construit la sf. sec. al XIX-lea)

Palatul Bohuș  
(construit în 1913)
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SISTEMUL DE LUMINATOARE 

SI TRAPE DE FUM LAMILUX CI F100

TEHNOLOGIE SI DESIGN
STABILITATE ȘI SIGURANȚĂ 
prin armarea parțială cu fibre de sticlă

EFICIENȚĂ ENERGETICĂ 
Economisirea costurilor de încălzire și
reducerea riscului de condensare
prin construcția fără punți termice 
da to rată sistemului dublu de etanșare 
în mai multe trepte

Membrană hidroizolatoare PVC

Corpuri de Iluminat

Tuburi de Lumină

Geamuri pentru pereți cortină

Skylux Construction SRL
www.skylux.ro

28 Lt. Robescu Radu Street,
District 2, Bucharest, Romania, postal code 021868

1

1

2

2

LAMILUX a optimizat în multe aspecte
tehnologice sistemul de luminatoare F100
ținând seama de dezideratul construcțiilor
sustenabile. 

Funcționalitatea și designul fiecărei com -
ponente ale sistemului com pun o unitate
compactă ce-și aduce aportul la o efi cien -
ță energetică sporită și o stabilitate mai

mare a luminatoarelor pentru acoperișuri
plate, destinate acce sului luminii naturale
în hale de producție, săli de sport și centre
expoziționale.

SISTEMUL DE ELEMENTE VITRATE LAMILUX CI F100

Sistemul de elemente vitrate LAMILUX CI 
F100 atinge un nivel foarte înalt al eficienței
energetice în domeniul luminatoarelor pen -
tru acoperișuri plate. Luminatorul prevăzut
cu partea superioară din sticlă naturală
prezintă o valoare U de 0,62 W/(m²K). Pe
lângă aceste calități energetice remarcabile,
luminatorul vitrat LAMILUX CI F100 asigură
un aport semnificativ de lumină naturală
contribuind prin aceasta la o atmosferă
foarte luminoasă a spațiilor de dedesubt.

NOU: vitrare triplă
pentru o eficiență energetică sporită 

EFICIENȚĂ ENERGETICĂ 
prin densitatea ridicată a aerului 

EFICIENȚĂ ENERGETICĂ 
Economisirea costurilor de încălzire și
reducerea riscului de condensare
prin construcția fără punți termice 

1

1

2

2

,

,
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oraș pe atunci, de care mulți își aduc aminte 
cu admirație pentru acustica lui, pentru bu-
nul gust al interioarelor. Atrag încă atenția, 
deși discrete și acoperite de patină, ornamen-
tele din alamă, travertinul folosit pentru pla-
care, ancadramentele și cornișele originale. 
Este una dintre construcțiile problematice ale 
orașului, a cărei valoare merită salvată.

Palatul Cultural a fost ridicat între anii 
1911-1913 și etalează o mare varietate de 
stiluri: o faţadă neoclasică, având un fron-
ton sprijinit pe coloane în stil corintic, peste 
care se ridică un turn masiv. Aripile laterale 
sunt dominate de elemente renascentiste, 
iar latura dinspre parc de goticul Castelului 
de la Hunedoara. În interior există o impre-
sionantă sală de concerte, drept pentru care 
aici funcționează și Filarmonica de Stat din 
Arad. Au concertat în această sală George 
Enescu (în mai multe rânduri), tenorul Traian 
Grozăvescu, Richard Strauss şi Béla Bartók. 
În clădire mai există Muzeul Județean și alte 
instituții, așa cum s-a dorit de fapt atunci când 
a fost proiectat de arhitectul Ludovic Szántay.

Palatul Neumann a aparținut familiei de 
industriași cu același nume, care a finanțat 
construirea lui în anii 1891-1892 – se poate ve-
dea deasupra fațadei clădirii blazonul acestei 
familii înnobilate de Împăratul Franz Ioseph, 
deosebit de bogate datorită comerțului cu al-
cool, făină și textile. A fost proiectată în stil ec-
lectic de Emil Tabacovici, incluzând și o sală 
de bal, care ulterior a devenit una dintre aulele 
Universității de Vest „Vasile Goldiș“. 

Teatrul Clasic „Ioan Slavici“ activează într-
una dintre cele mai impresionante clădiri ale 
Aradului, ridicată cu acest scop între 1872 şi 
1874 – an în care au avut loc şi prima repre-
zentaţie, la care a participat inclusiv Împăratul 
Franz Joseph, însoțit de prinți. Edificiul în stil 
neoclasic a fost construit cu ajutorul unui cre-
dit al primăriei, sub coordonarea arhitectului 
Antoniu Czigler, dar forma actuală este rezul-
tatul a numeroase intervenții. Inițial, sala avea 

Palatul Neumann  
(construit între 1891-1892)

Teatrul Clasic „Ioan Slavici“ 
(construit între 1872-1874)

Palatul Cultural  
(construit între 1911-1913)

Palatul Cultural și 
Colegiul Economic 
(foto din 1938)





AcopeRișURi istoRice

1.250 de locuri (pe 3 etaje, cu galerie, balcon la 
etajul al treilea şi 92 de loji, plus... locuri în pi-
cioare). În clădire mai existau însă și locuinţe, 
magazine şi un restaurant, spre nemulțumirea 
multora care voiau să existe aici doar teatru. În 
1883, clădirea a fost incendiată din cauza gazu-
lui folosit pentru iluminare, drept pentru care 
a fost refăcută, folosindu-se ce mai rămăsese 
din vechea construcție. Un alt incendiu devas-
tator s-a petrecut în 1957, la scurt timp după o 
renovare. Forma de azi și fațada sunt rezultatul 
acestei ultime reconstrucții finalizate în 1960, 
care a eliminat celelalte destinații ale clădirii și 
a inclus un fronton cu basorelief având ca temă 
„Construcția socialismului“.

Turnul de apă a fost inaugurat în 1896, în 
vecinătatea cazărmii pompierilor și era una 
dintre clădirile cele mai înalte ale oraşului (38 
de metri). A fost proiectat de Miklós Ybl, un 
arhitect foarte influent pe plan european în 
cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea 
(a semnat și Opera din Budapesta). Turnul 
are aspectul unui donjon medieval, iar în par-
tea superioară are un bazin de apă destinat 

aprovizionării orașului. Deși o lucrare cu rol 
utilitar, nu lipsesc elementele decorative: că-
rămida ornamentală folosită pentru exterior, 
balustrade din piatră și fier forjat. A fost folosit 
cu această destinație până în 1956, în prezent 
fiind amenajat ca muzeu.

În Parcul Reconcilierii pot fi văzute două 
monumente având ca temă Revoluția de la 
1848, ansamblu cu o poveste interesantă. 

Statuia Libertății a fost inaugurată în 1890 
pentru a comemora execuția „Celor 13 de la 
Arad“, ofițeri de diverse etnii ai armatei im-
periale habsburgice care s-au revoltat la 1848 
alăturându-se mișcării revoluționare a lui La-
jos Kossuth. Având o motivație controversată, 
dat fiind faptul că cei 13 ofițeri au luptat in-
clusiv împotriva românilor lui Avram Iancu, 
monumentul a fost demontat în 1925, pentru 
ca în 2004 să fie reamplasat și redezvelit într-
un parc „al reconcilierii româno-maghiare“.  

În același an era inaugurat tot aici Monu-
mentul Eroilor Pașoptiști, un arc de triumf 
al sculptorului român Ioan Bolborea (autorul, 
printre altele, și al grupului statuar Căruța 
cu Paiațe din fața Teatrului Național din 
București), cu basoreliefuri din bronz care 
aduc un mesaj reconciliant, european, în care 
sunt implicați atât pașoptiștii români, cât și cei 
maghiari. 
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Turnul de Apă 
(construit în 1896)

Monumentul Eroilor Pașoptiști 
(inaugurat în 2004)

Statuia Libertății 
(prima inaugurare: 1890)





AcoperiȘuri terAsĂ

sistemul termo-hidroizolant de la ARCON –
materiale destinate performanței

Prima probă din cadrul secțiunii ”Acoperișuri terasă” a Cam-
pionatului Mondial al Tinerilor Montatori de Acoperișuri, 
București – 2014 a constat în aplicarea unui sistem termo-hi-
droizolant pentru acoperișuri plate, furnizat de compania ro-
mânească ARCON – unul dintre cei doi Parteneri Principali ai 
evenimentului și singurul producător autohton care a oferit 
materiale de montaj, conforme cu exigențele acestui concurs. 
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» Datorită polistirenului cu îmbinare  
nut-feder, se obțin avantaje suplimentare:
• eliminarea aproape completă a punţilor termice
• planeitatea suprafeței rezultate
• o rezistență sporită a întregului sistem, fără a-i afecta flexibi-
litatea
• stabilitatea termosistemului rezultat, prevenind riscul de 
apariţie a fisurilor în zona de îmbinare.

Datorită proprietăților componentelor acestui sistem, pre-
văzute în documentaţia tehnică și evidențiate în cadrul în-
cercărilor de laborator efectuate, procedeul tehnologic de 
punere în operă a sistemului termo-hidroizolant ARCO se 
poate utiliza la lucrările de reabilitare termică și hidrofugă 
a teraselor și planșeelor de la ultimul nivel, peste structura 
existentă sau cea nou construită. 

Pe lângă principalele avantaje, care vizează izolarea termică și 
etanșeizarea perfectă, asigurând economisirea energiei termice 
și protecția clădirilor împotriva umidității, sistemul produs de 
ARCON are și alte proprietăți benefice:
•  Rezistenţă mecanică și stabilitate: sistemul termo-hidroi-

zolant ARCO nu influenţează rezistenţa și stabilitatea con-
strucţiei pe care s-a aplicat, dar prin performanţele calitative 
contribuie la durabilitatea acesteia;

•  Igienă, sănătate și mediu: pus în operă, sistemul nu este to-
xic, nu afectează sănătatea și nu conţine substanţe care să 
polueze mediul înconjurător;

•  Siguranţa în exploatare: este asigurată prin menţinerea în 
timp a principalelor caracteristici fizico–mecanice faţă de 
agenţii climatici naturali, de poluare urbană și industrială.

•  Durabilitate și fiabilitate, garantată în condiţiile aplicării sis-
temului integral și ale punerii în operă în conformitate cu 
prescripţiile cuprinse în documentațiile tehnice; astfel, se 
asigură menţinerea în timp a proprietăţilor esenţiale ale sis-
temului: capacitatea de izolaţie termică, aderenţă la substrat, 
impermeabilitatea la apă, rezistenţele mecanice.

În componența sistemului a fost inclus și polistirenul expandat 
cu îmbinare nut-feder, care pune în evidență performanțele 
superioare ale conceptului. Tehnicienii și juriul Federației 
Internaționale a Pieței de Acoperișuri IFD au agreat acest sis-
tem de la ARCON, iar competitorii bine pregătiți nu au avut 
nicio dificultate în a-l înțelege și a-l pune în operă cu cea mai 
mare acuratețe.



ARCON SRL  

Sf. Gheorghe
Tel.: +4 0267.314.229; E-mail: office@arcon.com.ro

București
Tel.: +4 021.209.49.05; E-mail: office@arcondistributie.ro

www.arcon.com.ro

Montarea prin procedeul ARCON 
a unui sistem termo-hidroizolant pe suport din beton 

se realizează în următoarea stratificare:
1 Planșeu de beton + șapă de pantă slab armată

2 Strat de difuzie

3
Barieră de vapori care are și rol de lipire a izolației termice – 
membrana specială Arco Thermo AD V 2 mm (sau Arco 
Thermo AD P de 3 mm, ca în cazul concursului)

4 Termoizolație – plăci din polistiren expandat Arco 120–200 
kPa, 5-15 cm grosime, fixate prin lipire de bariera de vapori;

5 Strat de cașerare pentru polistiren – membrana specială 
Arco Thermo AD V 2 mm (sau Arco Thermo AD P de 3 mm)

6

Strat hidroizolant autoprotejat cu granule minerale – mem-
brană Arco Novatec PA 4,5 kg/mp, flexibilitate la rece -5ºC 
(sau Elastech 1000 PA 4,5 kg/mp, flexibilitate la rece -15ºC, ori 
alte variante din portofoliul ARCON, în funcție de necesități)
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În cazul în care suprafața terasei nu este 
perfect plană (suprafețe curbe), plăcile de 
polistiren se pot livra din fabricație cu o 
serie de crestături pe una dintre fețe, cu 
o adâncime de 2/3 din grosimea polistire-
nului. Ambele fețe ale polistirenului fiind 
etanșeizate, nu se modifică semnificativ 
coeficientul de transfer termic. În acest 
mod, placa de polistiren capătă un anumit 
grad de flexibilitate și poate prelua din 
neregularitățile stratului suport. 
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Conferințele 
Best Roofs & facades
 la Campionatul mondial  al 
tinerilor montatori de Acoperișuri

În cadrul conferințelor și prezentărilor organizate în paralel cu Campionatul mondial al tinerilor 
montatori de Acoperișuri, în zilele de 19 și 20 noiembrie 2014 în Centrul Expozițional Romexpo 
din București, au fost abordate teme din domeniul acoperișurilor și sistemelor aferente, de un 
real interes pentru arhitecți, constructori și montatori. Prezența a fost numeroasă, pe măsura 
competenței speakerilor și a subiectelor abordate. 

VeLUX – casa activă și ferestrele de mansardă

D omnul Henrik Norlander 
Smith, Manager of Building 

Industry al companiei Velux, 
a susținut o conferință cu tema 
„SliB – Sustainable living in Buil-
dings“, în care a scos în evidență 
caracteristicile unei case active, 
așa cum este ea percepută în zi-
lele noastre, și în care ferestrele 
de mansardă au un rol decisiv în 
iluminare, dar și în economisirea 
energiei pentru încălzire. „Casele 
active“ sunt acele locuințe „care 
dau mai mult decât iau“, asigurând 
în același timp lumină, confort, o 
temperatură optimă, performanță 
energetică, consum redus de re-
surse și chiar producție de energie, 
sustenabilitate din toate punctele 
de vedere. Participanții la eveni-
ment au putut vedea asemenea pro-
iecte realizate în Canada, Olanda, 
Austria, Norvegia, Rusia, Belgia, 
estonia, Japonia, construcții noi 
sau renovări, imobile rezidențiale 

sau cu alte destinații, chiar case 
prefabricate modulare. 

Pentru toate acestea, Velux a 
venit cu soluții personalizate de 
integrare a ferestrelor de mansar-
dă, care au schimbat radical modul 
de a utiliza aceste spații, desigur în 
sens pozitiv. Văzând aceste proiec-
te, putem înțelege cât de mult s-a 
transformat modul de a gândi de-
signul interior datorită ferestrelor 
de mansardă.  



SC EGGER Energia SRL· Str. Austriei 2 · 725400 Rădăuţi, jud. Suceava · România
t +40 372 438 000 · info-rau@egger.com www.egger.com

Cine işi propune să construiască durabil va pune întotdeauna accent pe o calitate superioară a materialelor folosite. Practi-
ce, efi ciente şi fi abile, produsele EGGER pe bază de lemn sunt ideale pentru renovări, supraetajări sau pentru construcţia 
clădirilor moderne. Consultaţi-ne referitor la produsele şi soluţiile EGGER pentru construcţii sustenabile din lemn.
Produsele EGGER pentru construcţii din lemn – calitatea care convinge.

“SĂ OFER CALITATEA PROMISĂ – E SCOPUL MEU FUNDAMENTAL.”
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D oamna Prof. Dr. Arh. Ana-
Maria Dabija, Prorector în 

cadrul universității de Arhitec-
tură şi urbanism „Ion Mincu“, a 
vorbit despre o lucrare realizată 
recent în prestigioasa instituție de 
învățământ superior unde se for-
mează viitorii arhitecți: „Coridorul 
solar al uAuIM“, cu tuburi solare 
și panouri fotovoltaice integrate în 

acoperiș. este o lucrare deosebită, 
care a inclus și multe alte operațiuni 
de consolidare și finisare, înlocuirea 
vechilor grinzi de lemn cu o struc-
tură metalică ușoară, transformând 
spațiul de sub acoperiș într-o zonă 
de birouri funcțională și modernă. 
Au fost folosite de asemenea tune-
lurile solare Velux, prin care lumi-
na soarelui a fost condusă către un 
coridor fără ferestre, asigurându-i 
iluminarea continuă pe timpul zilei. 
Mansarda acestei venerabile clă-

diri istorice a fost reabilitată astfel 
prin metode moderne, care au vizat 
eficiența energetică și utilizarea sur-
selor alternative de energie. Așa cum 
s-a arătat, acest proiect-pilot repre-
zintă o combinație între un pro iect 
de cercetare și aplicarea pe o clădire 
în curs de consolidare, schimbări-
le radicale în absența unor lucrări 
importante în ceea ce privește con-
solidarea sau reparațiile generale 
fiind de cele mai multe ori dificile 
și mult mai costisitoare. Tuneluri-

coridorul solar de la Universitatea de Arhitectură  
și Urbanism „ion mincu“

le solare, reprezentând o investiție 
relativ redusă, au fost instalate pe 
pantele acoperișului orientate spre 
sud; economia de energie este consi-
derabilă, iar perioada de recuperare 
a investiției ajunge la mai puțin de 
2 ani. Pentru a alimenta spațiul res-
pectiv cu energie electrică, s-a in-
stalat și un sistem solar autonom cu 
panouri fotovoltaice, pe acele pante 
ale acoperișului care nu aveau expu-
nere către stradă, nefiind influențată 
arhitectura generală a clădirii. 
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Î n cadrul prezentării susținute de 
Arcon prin domnul Sorin Cris-

tea, Director de vânzări, au fost 
trecute în revistă principalele eta-
pe în dezvoltarea acestei companii 
românești, principiile care au stat 
la baza conceperii portofoliului de 
produse, gamele de produse care 
s-au bucurat de un succes deo-
sebit pe piața românească și nu 
numai, câteva lucrări de referință 
care au demonstrat că prin folosi-
rea sistemelor termoizolante pot 
fi obținute nu doar performanțe 
termotehnice, ci și reabilitări spec-
taculoase ale unor clădiri cu va-
loare de arhitectură. În acest sens, 
au fost descrise câteva lucrări de 
fațadă pentru clădiri vechi, unde 
profilele și ancadramentele deco-
rative din polistiren produse de 

aRcoN – potențialul estetic al termoizolării

Arcon au redat caselor respecti-
ve farmecul arhitecturii specifice 
Transilvaniei, ba chiar au adus un 
plus în privința posibilităților de 
înfrumusețare a acestor fațade. 

Desigur, a fost abordat și su-
biectul sistemelor termo-hidro-
izolante, Arcon fiind furnizorul 
materialelor de montaj pentru 
una dintre probele Campionatului 
Mondial al Tinerilor Montatori de 
Acoperișuri. Toate acestea au fost 
subsumate unui principiu ce ca-
racterizează acest producător în 
cei 20 de ani de existență împliniți 
anul trecut: realizarea de soluții 
integrate, cu materiale de calitate. 

sIKa – hidroizolare și consolidare cu produse de top

U na dintre probele concursului 
de montaj a constat în apli-

carea membranelor Sika (Sarnafil). 
Despre aceste produse, dar și des-
pre altele, a vorbit domnul Aurelian  
Pascale, Manager al diviziei Roofing 
al companiei. Au fost abordate di-
verse soluții de hidroizolare pentru 
acoperiș, cu membrane PVC sau po-
liolefine, membrane lichide pe bază 
de poliuretan, precum și accesoriile 
necesare punerii în operă. Au fost 
descrise câteva dintre lucrările de 
referință ale ultimilor ani, realizate 
cu produse Sika, lucrări care ajung 
uneori la zeci de mii de metri pătrați, 
pentru Pirelli, Mall Promenada din 
București, Petrom City, Coca-Cola, 
Bergenbier. De aseme nea, au fost 

menționate lucrări complexe de im-
permeabilizare, tratarea betoanelor, 
lucrări de fațadă sau de consolidare 
etc. pentru Arena Națională, Cluj 
Arena, stația de epurare de la Glina, 
Biserica Banu din Iași, Green Co-
urt Skanska din București, la Plaja 
Aqua Park. Așa cum s-a susținut în 

cadrul prezentării, „produsele Sika 
pentru hidroizolatii sunt utilizate 
cu succes de mai mult de 100 ani“, 
iar „în fiecare an se aplică membra-
ne pentru acoperiș care ar acoperi 
întregul Manhattan“, cu ajutorul a 
10.000 de contractori consiliați și 
certificați în lumea întreagă.    
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faKRo – mai multe facilități pentru fereastra de mansardă

D omnul Silviu Ștefănescu, re-
prezentantul Fakro, a susținut 

o prezentare care a evidențiat în fața 
arhitecților oferta tot mai variată a 
producătorului polonez, inclusiv 
în zona de servicii și consultanță 
pentru specialiști. Alături de bine-
cunoscutele ferestre de mansardă, 
portofoliul Fakro s-a diversificat în 
timp cu ferestre pentru acoperiș tip 
terasă (cu sau fără cupolă), rame de 
etanșare și suporturi pentru rame 
(permit înălțarea ferestrei deasu-
pra planului acoperișului), sisteme 
de operare electrică, ferestre de 
acces pe acoperiș, sisteme solare, 
diverse accesorii, inclusiv pentru 
montaj, tuneluri de lumină (cu ran-
damente de 70-73%), scări de ac-
ces în pod, folii pentru acoperiș și 
benzi de izolare, rulouri exterioare, 
res pectiv o multitudine de soluții 

non-standard, care pot personaliza 
o construcție sub aspectul arhitec-
turii și designului interior. Gama de 
ferestre de mansardă este de ase-
menea foarte diversă, inclusiv cu 
articulare supramediană, ferestre 
tip balcon, cu dublă articulare, cu 
rezistență sporită la efracție, feres-
tre de evacuare a fumului și altele. 
Au fost obținute performanțe ener-

getice superioa re, mai ales în cazul 
ferestrelor super termo izo la toare 
(FTT u8 – coeficient de transfer 
termic 0,58 W/mpK), care au înre-
gistrat îmbunătățiri considerabile 
la nivelul geamurilor, cercevelei, 
garniturilor de etanșare  – fapt ce 
a adus companiei Premiul NAN 
pentru Arhi tectură și Construcții 
– Spania.

D oamna Conf. univ. Dr. Ing. 
Mariana Cristina Stan, 

mem bru al Comisiei de Acustică 
a Academiei Române, a ținut o 
prelegere despre izolarea fonică a 
acoperișurilor, un subiect de mare 
interes în acest domeniu. După ce 
a făcut o introducere, prezentând 
noțiunile de bază, aparatura de 
măsură și principalele repere asu-
pra nivelelor de zgomot perceput în 
locuință, doamna Stan s-a aplecat 
asupra soluțiilor concrete pe care 
trebuie să le adopte un arhitect 
sau constructor pentru obținerea 
confortului acustic superior. Așa 
cum s-a arătat, determinarea în 
laborator a zgomotului produs de 

Izolarea fonică la acoperișuri

ploaie pe un anumit fel de acoperiș 
este reglementată în standardul 
ISO 10140-1:2010, Amendamen-
tul 2:2014. Pentru îmbunătățirea 
izolării fonice a structurilor de 
acoperiș, față de zgomotul ploii 
(care este, în fond, un zgomot de 
impact) se pot adopta mai multe 
categorii de măsuri:

• Spre exterior – înlocuirea pano-
urilor de tablă ale acoperișului 
cu panouri sandwich cu grad 
ridicat de izolare fonică (două 
straturi de plăci metalice cu 
vată minerală sau polistiren în-
tre ele), sau aplicarea unei mem-
brane izolatoare la zgomot de 
impact, către exterior;

• Spre interior – creșterea izo-
lării fonice prin realizarea unui 
tavan suplimentar dintr-o pla-
că de gips-carton cu proprietăți 
acustice speciale, având la in-
trados plăci din vată minerală 
(există produse speciale de acest 
tip, la majoritatea producători-
lor specializați. 
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MeMbrane de acoperiş din pVc

Tip: Membrane pVc
Numele mărcii: Sarnafil®, Sikaplan®

 Avantaje:
• Tehnologie verificată, cu experienţă îndelungată 
• Disponibilitate de produse pentru aplicaţii de acoperiş expuse, cu 

grad mare de rezistenţă la foc
• Uşor de reparat
• Posibilitatea de a crea soluţii de proiectare personalizate (culori, 

profile şi grafică de acoperiş)
• Rosturi sudate omogen la cald 
• Uşor de manevrat pe şantier
• Adecvate pentru utilizare şi expunere în diferite condiţii climatice
•  Instalare rapidă, independentă de vreme 
• Permeabilitate bună la vapori 
• Flexibilitate ridicată
• Instalare fără flacără 
• Reciclabile
 

MeMbrane de acoperiş din Fpo 

Tip: Membrane din poliolefine
Numele mărcii: Sarnafil®

 Avantaje:
• Rezistenţă chimică ridicată
• Sunt adecvate pentru aplicarea direct pe substraturi precum bitum, 

izolaţie EPS şi XPS (polistiren)
• Disponibilitate de produse pentru aplicaţii de acoperiş expuse, cu 

grad mare de rezistenţă la foc
• Fără plastifiant (fără migrare / contaminare sau transpiraţie)
• Durată îndelungată de viaţă 
• Uşor de reparat
• Rosturi sudate omogen la cald
• Uşor de manevrat pe şantier
• Adecvate pentru utilizare şi expunere în diferite condiţii climatice
• Instalare rapidă, independentă de vreme 
•  Profil ecologic remarcabil  
•  Instalare fără flacără
• Reciclabile
•  Performanţe dovedite de peste 20 de ani

principiile SiSteMelor lipite de acoperiş
deScriere 
generală

Ataşarea prin lipire a membranei expuse de 
acoperiş Sikaplan® şi Sarnafil® reprezin-
tă o opţiune pentru aproape orice acoperiş. 
Aceste sisteme sunt potrivite pentru o gamă 
foarte largă de pante şi geometrii, precum şi 
pentru construcţii noi şi pentru proiecte de 
renovare. Prin lipirea membranei, sistemele 
lipite de acoperiş oferă multe beneficii.

•  Înaltă performanţă estetică
• Posibilităţi nelimitate de proiectare
• Fără vizibilitatea elementelor de fixare
• Fără deplasarea membranei
•  Ideale pentru forme de acoperiş de la cele 

mai simple la cele mai complexe şi cu cerin-
ţe cu nivel ridicat de complexitate

• Pentru construcţii noi şi pentru renovări 
ale acoperişurilor 

 

poSibilităţi indiViduale 
de deSign

Membranele într-un singur strat Sikaplan® 
şi Sarnafil® oferă oportunităţi practic ne-
limitate pentru proiectarea acoperişurilor. 
Membranele flexibile iau forma oricărui 
acoperiş - chiar şi formele cele mai comple-
xe. Sistemele lipite de acoperiş sunt extrem 
de elastice şi sunt la fel de potrivite pentru 
un design contemporan, cât şi pentru unul 
tradiţional.

• Acoperişuri tradiţionale plane
•  Acoperişuri curbate
• Acoperişuri înclinate şi ascuţite

Acoperişurile lipite satisfac cele mai pretenţi-
oase cerinţe estetice şi oferă libertate maxi-
mă de proiectare. Liniile de produse Sikaplan® 
şi Sarnafil® oferă posibilităţi suplimentare de 
design pentru acoperişurile lipite.

•  Gamă de culori
• Profile Décor şi Batten
•  Grafică de acoperiş

principii 
de inStalare 

Membranele de acoperiş într-un singur strat 
Sikaplan® şi Sarnafil® sunt ataşate de izo-
laţia termică sau de stratul suport  folosind 
fie adeziv lichid aplicat pe loc sau un adeziv 
prelucrat din fabrică aplicat pe spatele mem-
branelor. Metodele de aplicare sunt împărţite 
în trei grupe principale.

• Membrane lipite integral
• Membrane lipite parţial
• Membrane cu autolipire

Sistemele lipite de acoperiş Sika cu membra-
ne într-un singur strat sunt adecvate pentru 
majoritatea tipurilor de construcţie şi au mul-
te avantaje pentru aplicator şi pentru propri-
etarul clădirii.

• Nu există infiltraţii în stratul suport 
• Emisii sonore reduse în timpul instalării
• Membrană aplicată la rece - fără flacără, 

fără căldură
• Renovarea uşoară a acoperişurilor existen-

te din bitum 

Sika lider mondial 
în membrane dintr-un singur strat
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Sika lider mondial 
în membrane dintr-un singur strat



Terran – soliditatea țiglei din beton

Betonul este un material care răspunde cu brio tuturor 
acestor exigențe, motiv pentru care învelitorile pe bază de 
mortar de ciment sunt folosite cu mare succes în emisfera 
nordică, în special în Europa Occidentală, unde exigențele 
sunt mai ridicate. Prin studiile efectuate în ultimele decenii 
s-a demontat ”mitul” dimensionării suplimentare a structu-
rii acoperișului și specialiștii au ajuns la o concluzie clară: un 
acoperiș este cu atât mai bun cu cât este mai solid, iar 
învelitoarea nu influențează în mod decisiv proiectarea 
structurii unei construcții. În consecință, de ce să nu ape-
lăm la un acoperiș rezistent, cu țiglă din beton?

Betonul, un material natural, compus practic din 
apă, nisip și rocă, înseamnă pentru învelitorile Terran:
• inerție mecanică - ceea ce este de dorit în cazul vântu-

rilor puternice;
• impermeabilitate (higroscopicitate scăzută) – umidita-

tea nu pătrunde în material, mai ales dacă suprafața este 
tratată suplimentar, astfel încât țigla își păstrează integri-
tatea în urma ciclurilor îngheț-dezgheț, nu crapă și nu se 
exfoliază, cum se întâmplă uneori cu materialul ceramic;

• suprafețe netede și dimensiuni riguroase, păstrate în tim-
pul procesului de fabricare – lucru deosebit de util mon-
tatorilor, dar și pentru etanșeitatea generală a învelitorii;

• stabilitate dimensională la variațiile de temperatură și 
umiditate, ceea ce înseamnă durată de viață mai mare 
și protejarea sistemelor de acoperiș (structură, folii hi-
droizolante, sisteme de montaj);

• culoare omogenă, în masă, rezistentă în timp, neafecta-
tă de intemperii, substanțe nocive, mușchi sau licheni;

• paletă largă de nuanțe, care denotă opțiuni arhitectu-
rale foarte variate.  

Mediterran roM 
Sisteme de învelitori 
Cluj-napoca 

Tel.: +40/264/462-484; Fax: +40/264/462-485

E-mail: info@tigleterran.ro 
www.tigleterran.ro

Tehnologii de Top
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În condițiile climatice din România, și mai ales în contextul schimbărilor climatice din prezent, 
acoperișul trebuie să aibă câteva caracteristici de bază, ce țin de comportamentul lui în situații 
extreme: soliditate, rezistență, impermeabilitate – pe scurt, protecție pentru întreaga construcție. 

Această construcție din lemn, o pensiune 
dintr-o zonă extrem de pitorească 
(Harghita), dar cu condiții climatice 
severe în sezonul rece, este acoperită 
cu țiglă Terran Rundo Cărămiziu 
Colorsystem. Protecția oaspeților 
este asigurată, iar aspectul rustic al 
construcției este completat de forma 
tradițională, tip solzi, a țiglelor. Iarna, 
stratul gros de zăpadă nu reprezintă o 
problemă pentru rezistența acoperișului.





Sub patronajul IFD (International Federation for the Roofing Trade), 
în parteneriat cu ANMAR (Asociația Națională a Montatorilor 
de Acoperișuri din România), între 18 și 22 noiembrie 2014 au 
avut loc la București a 25-a ediție a Campionatului Mondial al 
Tinerilor Montatori de Acoperișuri și al 62-lea Congres IFD, 
un eveniment amplu care a reunit sute de montatori, specialiști 
și membri ai acestei organizații din Europa, China și SUA. 

Ca un aspect ce merită menționat, 
ediția din România a bătut recordul 
de participare, din perspectiva 
țărilor înscrise la concurs, ceea ce a 
arătat atât rolul tot mai important 
al organizației internaționale în viața 
branșei, cât și interesul pentru piața 
acoperișurilor de la noi. România a 
participat cu câte o echipă pentru 
fiecare secțiune, reflectând sprijinul 
de care s-au bucurat montatorii din 
partea companiilor producătoare 
sau furnizoare autohtone.

Țări participante: 
Austria, Belgia, Cehia, China, Elveția, 
Estonia, Franța, Germania, Letonia, 
Marea Britanie, Polonia, România, 
Rusia, Slovacia, Slovenia, Ungaria.

Numărul de echipe pe secțiuni:
• Acoperișuri clasice: 13 echipe 
• Acoperișuri terasă: 10 echipe
• Acoperișuri metalice: 7 echipe

EvEnimEnt

30



Componența juriului
• Acoperișuri clasice:  

Colum Harkin, Frank Wierschem
• Acoperișuri terasă:  

Frank Peters, Beat Hanselmann
• Acoperișuri metalice:  

Stefan Wilus, Maroš Žáčik
• Din partea ANMAR: 

Cristian Sasu, Delyan Darakchiev,  
Gheorge Volintiru

Organizatorii 
(de la dreapta la stânga): 
Detlef Stauch 
(Secretar General IFD), 
Silviu Dumitrescu 
(Președinte ANMAR), 
Michael Olszewski 
(Președinte IFD), 
Robert Malischitz 
(Revista Mansarde, 
Acoperișuri și Fațade) 

C oncursul tinerilor mon-
tatori s-a desfășurat în 
cadrul Complexului 

Expo zițional Romexpo, unde, 
pe o suprafață de peste 4.000 de 
metri pătrați din pavilioanele C2 
și C3, aproape 90 de concurenți 
(30 de echipe) din 16 țări s-au în-
trecut pentru câștigarea unui loc 
pe podium sau pentru premiul 
oferit de Președintele IFD Mi-
chael Olszewski, la una dintre 
cele trei secțiuni: acoperișuri 
clasice, acoperișuri metalice și 
acoperișuri terasă.

Fiecare secțiune a avut câte două 
probe impuse după reguli stricte 
și una de creativitate, desfășurate 
pe parcursul celor 3 zile de con-
curs efectiv, și fiecare țară parti-
cipantă, obligatoriu membră IFD, 
a avut dreptul de a trimite câte o 

echipă pentru fiecare dintre cele 3 
secțiuni. Componența unei echipe 
(corespunzătoare unei secțiuni) a 
constat în câte 2 membri cu vârste 
de maximum 26 de ani (împliniți 
în anul 2014) și un mentor (fără 
specificație de vârstă, iar acesta a 
putut activa și pentru alte echipe 
ale aceleiași țări). Echipele au venit 
la competiție doar cu sculele de 

mână, restul instrumentelor fiind 
puse la dispoziție de organizatori. 
Concursul s-a desfășurat pe stati-
ve standard care simulează situații 
concrete de lucru, miza nefiind 
anduranța (suprafața de lucru nu 
este foarte mare), ci cu precădere 
detaliile, acele lucrări foarte im-
portante care reflectă adevărata 
cunoaștere a meseriei.  

Atât pe parcursul concursului cât și 
la finalul acestuia, juriul a evaluat:
• precizia execuției în raport cu 

proiectul
• performanțele lucrării finale
• acuratețea detaliilor
• folosirea corectă și eficientă a 

materialelor
• aptitudinile tehnice demonstrate

• realizarea lucrărilor intermediare 
solicitate

• folosirea adecvată a instrumen-
telor

• respectarea măsurilor de 
protecție a lucrării, a propriei 
persoane și a colegilor

• ordinea și curățenia la locul de 
muncă 

 Criteriile de care juriul a ținut cont

Alături de sprijinul oferit de Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu, 
evenimentul s-a bucurat de susținerea a numeroase companii din domeniu:  
Velux și Arcon (ca Partenerii Gold), Sika (Partener), Fakro, Lamilux, Enke, Triflex,  
Kemper System și Selena  (Sponsori Principali), Tondach, Bramac, Ruukki,  
Knauf Insulation, Bauder, Egger, Ursa, VMZinc, Iko (sponsori), Gunnex, Soudal, Stonerex, 
Rheinzink, Valcon Roofs, Raiko, SSAB. 
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1Prima Probă a constat 
în montarea pe o șarpantă 
cu panta de 40° a țiglei Bra-

mac Alpina Clasic peste un strat de 
termoizolație Bramac Therm Kom-
pact (spumă rigidă cașerată cu po-
lipropilenă pe partea superioară) și 
o barieră de vapori Bramac 100 2S, 
având de rezolvat încorporarea unei 
ferestre de mansardă VElux. Ca 
unelte, fiecare echipă concurentă a 
primit câte o șurubelniță cu acumu-
lator Bosch și un ferăstrău pentru 
debitarea elementelor din lemn. 

Iată câteva dintre regulile stabilite 
de organizatori:
• Bariera de vapori se așează direct 

pe astereală și acoperă continuu 
toate zonele de detaliu (la perete, 
fereastră de mansardă, streașină);

• Pentru etanșeizarea completă a 
barierei de vapori, a fost folosită o 
bandă Climatape;

• Scurgerea sistemului de acoperiș 
să fie bine poziționată deasu-
pra zonei unde trebuie amplasat 
jgheabul (care nu a fost montat), 
ca și spațiul de ventilare; 

• Folia de deasupra termoizolației 
să fie prinsă la streașină cu un 
profil metalic;

• Utilizarea corectă a benzii de 
etanșare Wakaflex;

• Straturile se termină în secțiune 
rectangulară, decalate cu 130 mm 
(mai mici) față de stratul inferior;

• Izolația termică se debitează con-
form necesității și se montează de 
la dreapta la stânga și de sus în 
jos, fixându-se în șuruburi lungi 
de structura de grinzi a șarpantei;

• Toate lucrările trebuie să țină cont 
de încorporarea corectă a ferestrei 
de mansardă, atât la nivelul țiglei, 
cât și al straturilor termo-hidroi-
zolante; fereastra de mansardă a 

Cea mai veche și mai populară secțiune a concursului (singura din 
1988 până în 2002), cea de acoperișuri clasice a reunit 13 echipe 
care au avut 3 probe ce au inclus în principiu montajul de țiglă din 
beton Bramac, țiglă ceramică tip solzi tondach și, în ultima zi, în 
cadrul probei de creativitate, șindrilă bituminoasă iKO. 

fost montată ulterior, după apli-
carea termoizolației, odată cu ca-
drul din lemn;

• Sistemul de șipci (50 x 50 mm) să 
fie fixat cu holșuruburi.

2a doua Probă, con-
stând în montarea țiglei ce-
ramice Tondach tip solzi pe o 

șarpantă cu o înclinare de 40°, fără 
sistem termoizolant, a avut ca difi-
cultate rezolvarea zonei de dolie, care 
trebuia să fie continuă (dolie austria-

eveniment

Câștigători
Locul i Austria
Locul ii Germania

Locul iii Marea Britanie
și Ungaria

Premiul 
Președintelui iFD Polonia

Proba 1

Proba 2

Proba 3
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că). Această probă a fost abordată și 
la ediția anterioară a campionatului, 
din Elveția, standurile de lucru fiind 
practic identice. Panta doliei a trebu-
it să fie de cel puțin 35°, țiglele au fost 
debitate după un algoritm presta-
bilit, iar distanța dintre șipcile ori-
zontale a trebuit bine gestionată la 
coamă și streașină, pentru a nu crea 
senzația de dezordine a șirurilor, 
obligativitatea principală rămânând 
totuși crearea unei suprafețe pro-
tectoare pentru acoperiș. lucrarea a 

de ventilație, mastic pentru lipire, 
folie hidroizolantă, cuie, racorduri 
metalice, cuțite, toate materialele și 
uneltele de bază necesare unui mon-
tator de șindrilă bituminoasă. De 
asemenea, concurenții au primit ca 
cerință să „scrie“ în cadrul acoperirii 
logo-urile „IFD“ sau „IKO“, folosind 
șindrilă sau diverse plăci metalice; 
bineînțeles, la această probă libe-
ră au apărut și multe alte efecte 
artistice, precum drapelele țărilor 
respective, ale României, steme 
și așa mai departe. Dincolo de as-
pect, s-au luat în calcul condițiile 
de bază: cuiele de montaj să fie aco-
perite corect (cel puțin 5 cm până 
la marginile șindrilei de deasupra), 
benzile să nu fie mai mici de 20 cm, 
într-un cuvânt acea acoperire să 
îndeplinească toate cerințele unei 
învelitori bine montate. 

Echipa Austriei – Locul I

Componența echipei României: 
Constantin Adrian Alexe, 
Mihai Ionuț Zevedei, 
Remus Dosinescu (mentor)

inclus de asemenea țigle de aerisire, 
barieră de vapori, sistem de monta-
re a șipcilor și elemente metalice la 
perete, iar ca unelte au fost atribuite 
suplimentar ferăstraie pendulare.

3a treia Probă, cea de 
creativitate, a avut în prim-
plan șindrila bituminoasă Iko 

din gama Cambridge xpress. Com-
petitorii au avut la dispoziție benzi 
de șindrilă de diverse culori și di-
mensiuni a părții vizibile, elemente 
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1Pentru Prima Probă, 
pe standul de lucru a trebu-
it executat un acoperiș plan 

cu tablă dublu fălțuită Ruukki TSP, 
după ce în prealabil a fost realizat 
sistemul termo-hidroizolant: bari-
eră de vapori, vată minerală Knauf 
KR – SK (100 mm grosime) și încă 
o membrană hidroizolantă per-
meabilă la vapori (de asemenea de 
la Ruukki). Tot acest sistem a fost 
aplicat peste un suport metalic 
constituit din tablă cu profil trape-
zoidal, montată de către organiza-
tori, în cadrul suprafeței de lucru 
fiind prevăzută și o fereastră de 
mansardă VElux care a trebuit 
încorporată, respectând standar-
dele de hidroizolare și termoizola-

Secțiunea
Acoperișuri MetAlice
Cele trei probe ale secțiunii au constat în realizarea unor învelitori 
cu materiale uzuale, din gama premium, fără a folosi mașini 
electrice sau pneumatice de fălțuit. În afara uneltelor de mână 
pe care fiecare echipă și le-a adus la concurs, organizatorii au 
furnizat fiecărei echipe câte o șurubelniță cu acumulator Bosch și 
câte un echipament pentru lipire la cald. Ca pentru fiecare probă, 
toți montatorii au primit fișe tehnice de lucru, cu detalii despre 
produse și cerințele de execuție.

Falțurile au fost dimensionate 
strict (înălțime de 25 mm, lățime 
maximă 13 mm), iar distanța din-
tre ele a trebuit să fie de 550 mm 
(180 mm la calcan). O provocare a 
fost încadrerea ferestrei de mansar-
dă Velux, deoarece stratul metalic 
trebuie să protejeze cât mai bine 
zona perimetrală a acesteia; aici a 
fost permisă o mică marjă de eroa-
re (circa 1 cm), permisă datorită 
flexibilității sistemului Velux.  

eveniment
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Câștigători
Locul i Franța

Locul ii Estonia

Locul iii Polonia

Premiul 
Președintelui iFD Franța

Proba 1

Proba 2

Proba 3

1 2

550

re recomandate de producători și 
de specialiștii în construcții.

Vata minerală a fost fixată me-
canic și ridicată pe peretele aflat în 
zona superioară, respectându-se 
unghiul de 30° al pantei de scurgere. 
Sistemul Ruukki a mai inclus ele-
mente de protecție pentru streașină 
și ștraifuri pentru conexiunea la cal-
can, de asemenea metalice.

2

1
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2la Proba a doua, folo-
sind aceleași tipuri de unelte, 
competitorii au avut de aco-

perit o suprafață ceva mai complexă 
cu panouri de tablă de la VM Zinc 
(prefabricate, din titan-zinc) dublu 
fălțuite, pe astereală, cu un strat 
de separație – folie anticondens. 
Suprafața de lucru a fost compusă 
de fapt din două arii, una plană și 
cealaltă curbă, care nu a respectat 
o simetrie anume. Provocarea a fost 
zona de intersecție între ele, care 
a trebuit rezolvată urmând strict 
suprafața, și nu ridicată în spațiu. 
Bineînțeles, la început a trebuit să 
fie realizată zona de dolie, pe sub 
suprafețele de câmp, pentru a se 
acumula corect apa pluvială. Mon-

Secțiunea
Acoperișuri MetAlice

porțiune verticală, corespunzătoa-
re unei lucrări de placare a fațadei. 
Având la dispoziție elemente din ta-
blă furnizate de SSAB, concurenții 
au fost încurajați să dea frâu liber 
imaginației realizând o placare me-
talică pe zonele verticale ale stan-
durilor de competiție.  Gradul de 
impunere a fost minim, cu excepția 
cerinței ca fațada să respecte rigorile 
de etanșeitate uzuale. Astfel, au apă-
rut de sub mâinile tinerilor monta-
tori decupaje interesante, multico-
lore, cu o mare diversitate de forme. 
Această probă, deși cu o notare 
mai puțin strictă și cu un anumit 
grad de subiectivitate, a contribuit 
la punctajul final al fiecărei echipe. 
În definitiv, ea reflectă până unde 
se pot extinde competențele unui 
montator profesionist: nu doar asu-
pra acoperișului, ci și asupra fațadei.

Echipa Franței – Locul I

Componența echipei României: 
Soma Ferenczi, Csaba Szász,
Ovidiu Bostenaru Andras (mentor)

tatorii au primit sistemul complet, 
cu cleme de fixare și profile metali-
ce pentru calcan, peretele superior, 
streșini. un element important în 
evaluarea lucrărilor a fost nu doar 
respectarea soluției tehnice, ci și 
aspectul final, deoarece prelucra-
rea titan-zincului reflectă pricepe-
rea meseriașului. Materialul pus la 
dispoziție are o maleabilitate opti-
mă, care arată însă orice intervenție 
inoportună, mai ales că a fost vorba 
despre un finisaj natural, cu aspect 
metalic neoxidat (lucitor).

3Proba de creativita-
te din ultima zi a venit cu o 
abordare inovativă: nu a mai 

trebuit executat un acoperiș, ci o 
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1Prima Probă, desfășurată 
în prima zi de concurs, a con-
stat în aplicarea unui sistem 

termo-hidroizolant furnizat de Ar-
con, pentru execuție fiind necesare 
kit-uri complete de arzătoare pen-
tru aplicarea la cald și butelii cu gaz. 
Iată straturile, în ordinea aplicării: 
Arco Thermo AD P de 3 mm (ba-
rieră de vapori pe bază de bitum, cu 
armătură de tip poliesteric, având și 
rol de suport pentru panouri termo-
izolante din polistiren), Arco EPS 
200 kPa de 60 mm (panouri termoi-
zolante profilate), un nou strat Arco 
Thermo AD P de 3 mm (cu rol de 
prim strat hidroizolant, fixare pes-
te polistiren), iar la final Elastech 

5000 Plus PA de 4 mm (strat final de 
hidroizolație, cu protecție din gra-
nule de ardezie). În cadrul standului 
de lucru, cu mai multe margini și 
muchii care au necesitat lucrări de 
detaliu, a fost inserat și un lumina-
tor lamilux, iar una dintre cerințe a 
fost și realizarea pantei de scurgere, 
cu decuparea unui orificiu pentru 
evacuarea apei, aspect obligatoriu 
de altfel în orice lucrare de acest gen. 
Pentru evaluarea execuției, straturi-
le au fost aplicate decalat, fiecare cu 
10 cm mai scurt decât anteriorul.

Organizatorii, în colaborare cu 
producătorul, au dat o serie de 
indicații privind montajul, prin-
tre care amintim:
• Primul strat hidroizolant a fost 

aplicat pe suport cu ajutorul unui 
strat siliconic, prin simpla apăsare 
cu mâna sau rola;

• Straturile hidroizolante se supra-
pun la margine cu 10 cm;

• Pentru fixarea panourilor de polis-
tiren, membrana este încălzită cu 
arzătorul pentru gaz, după care se 

Secțiunea
Acoperișuri terAsă
Cu un număr record de participanți (10 echipe), această secțiune 
a Campionatului mondial al tinerilor montatori de Acoperișuri a 
trezit un interes deosebit și în rândul producătorilor de materiale 
și sisteme dedicate. menționăm aici aportul deosebit pe care l-au 
avut companiile Arcon și Sika, printre cei mai importanți parteneri 
în organizarea acestui eveniment. merită specificat aici că Arcon 
a fost singurul producător sută la sută autohton care a susținut 
evenimentul (în premieră și pentru iFD), materialele furnizate 
ridicându-se la înălțimea unui concurs de nivel internațional.

așează polistirenul și se presează 
până la răcirea membranei;

• În timpul lucrului cu flacără, se 
protejează zonele deja acoperite 
(în special polistirenul) cu ajutorul 
unei plăci metalice;

• Stratul final, cu acoperire de arde-
zie, se aplică prin lipire completă 
cu ajutorul arzătorului.

eveniment
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Câștigători
Locul i Austria

Locul ii Elveția

Locul iii Germania

Premiul 
Președintelui iFD Austria
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2a doua Probă a avut ca 
miză aplicarea membranelor 
Sika TPO, montatorii fiind 

dotați cu șurubelnițe cu acumu-
latori Bosch, ferăstraie pendulare, 
suflante cu aer cald leister și pis-
toale pentru mastic. Materialele 
principale aplicate au fost stratu-
rile termoizolante Sika și Bauder-
PIR, și în principal membrana Sika 
TPO, fixată suplimentar cu profile 
metalice (colțare metalice lamina-
te și plasticate, de 100 x 100 mm). 
Termoizolația, fixată cu câte 8 
șuruburi/mp, a fost ridicată pe pe-
rete cu 350 mm și a trebuit montată 
cu o pantă de 10 grade pe fața supe-
rioară. Detaliile au fost importante 

Secțiunea
Acoperișuri terAsă

Echipa Austriei – Locul I

Componența echipei României: 
Nicolae-Gabriel Ene,
Mihai-Cosmin Zamfir,
Cristian Șerban (mentor)

și la nivelul ferestrei pentru acoperiș 
tip terasă de la Fakro, montată în 
prealabil. A fost inclusă de aseme-
nea o barieră de vapori autoadezi-
vă, aplicată la începutul lucrării, la 
bază, și ridicată pe perete până la 
fața exterioară a termoizolației ni-
velului „zero“. Sistemul de hidroizo-
lare propriu-zis a fost aplicat cu aju-
torul unui adeziv special de la Sika 
sau cu ajutorul suflantei cu aer cald, 
în funcție de amplasament. 
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3la Proba a treia, de 
creativitate, au fost combina-
te în cadrul unui stand mai 

mic, de circa 1 mp, câteva mem-
brane lichide pentru hidroizolare. 
Pentru aceasta, aplicatorii au avut 
la dispoziție produsele Enkopur și 
Polyflexvlies de la Enke, respectiv 
Triflex și Kemper. S-au urmărit 
câteva elemente de tehnică pre-
cum aplicarea primerului, inte-
grarea membranei Polyflexvlies în 
hidroizolația lichidă Enkopur, dar 
și realizarea estetică, pentru care 
montatorii au putut utiliza diverse 
obiecte spre a le integra în cadrul 
lucrării. 
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eveniment

Campionatul 
Mondial

Campionatul mondial al tinerilor 
montatori de Acoperișuri a fost 

un eveniment major nu doar 
pentru branșa roofer-ilor 

din România, ci pentru în-
treaga piață de construcții 

autohtonă. Con cursul 
propriu-zis, localizat la Rom-

expo, a reprezentat într-ade-
văr centrul de greutate al 

manifestărilor, dar în paralel 
s-au desfășurat o mulțime de 

alte acțiuni, la care au participat 
sute și sute de specialiști, mon-

tatori, constructori, arhitecți, 
reprezentanți ai producătorilor, 

studenți și simpli vizitatori. Un alt 
eveniment important a fost, de-
sigur, cel de-al 62-lea congres 

al iFD, desfășurat în centrul 
de conferințe al hotelului 

Ramada Plaza în perioada 19-
22 noiembrie, în cadrul căruia au fost 

dezbătute diverse aspecte legate de viața 
asociației internaționale și a branșei.

Entertainment pentru 
tinerii montatori

Competiția de montaj a avut loc în zilele de 19, 20 și 
21 noiembrie, însă acțiunile paralele s-au derulat de-a 
lungul a 5 zile, în intervalul 18-22 noiembrie. Con-
cursul a inclus și înregistrarea echipelor, stabilirea 
juriului, sesiuni de training, verificarea standuri-
lor de lucru, a uneltelor cu care au participat ti-
nerii montatori (toate acestea înainte de începerea 
competiției), până la detaliile privind găzduirea lor în 
cadrul hotelului Ramada Parc, aflat în apropierea lo-
cului de desfășurare a campionatului, sau asigurarea 
unui program de entertainment care să le facă plăcut 
sejurul în România. Astfel, tinerii montatori au petre-
cut o seară în Berăria H din Parcul Herăstrău și una 
la Restaurantul Pescăruș, unde au fost invitați (ală-
turi de participanții la congres) la un program artistic 
și culinar cu specific românesc. Atmosfera a fost una 
informală, care a devenit deosebit de animată atunci 
când în programul artistic și-au făcut loc melodii 
tradiționale ale țărilor participante... 
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A mai fost organizată, desigur, o seară de gală, în 
care au fost prezenți toți cei implicați: concurenți, 
membri IFD, sponsori. Aceasta a avut loc la Palatul 
Cercului Militar Național, într-o ambianță festivă, 
marcată de muzica cunoscutului cvartet de viori elec-
trice Hypnotique. Tot în această seară au fost acordate 
și premiile concursului, care de la jurizare până în mo-
mentul decernării au rămas secrete. 

la ceremonia de gală, boardul IFD a fost îmbogățit 
de alegerea domnilor Graeme Millar (Scoția, Marea 
Britanie) și Henrik Mosegaard-Johansen (Velux, Da-
nemarca), primul reprezentant al unui producător de-
venit membru al prezidiului Asociației Internaționale.
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eveniment

Al 62-lea Congres IFD
Congresele IFD se organizează de regulă în toamna 

fiecărui an, în locații diferite, respectiv în locul și in-
tervalul organizării campionatului de montaj, atunci 
când acesta are loc. Sunt evenimente ce au ca scop 
întâlnirea membrilor pentru schimb de informații 
și experiență, pentru decizii asupra bugetului, 
evidențierea noutăților legislative din domeniu. În 
cadrul acestor manifestări, se țin prelegeri și se or-
ganizează mese rotunde, după o ordine de zi dinain-
te stabilită. De asemenea, se vine cu propuneri noi 
pentru activitatea organizației, se fac consultări și 
recomandări și se votează pentru diverse decizii re-
feritoare la activitatea ulterioară, inclusiv alegeri pe 
diversele departamente ale organizației. Toate acestea 
s-au petrecut și la București, participanții la congres 
reunindu-se în sălile de conferințe ale hotelului Ra-
mada Plaza, în plen sau pe comisii („Știință și cerce-
tare“, „Hidroizolații“, „Acoperișuri clasice și placări 

eveniment

de fațadă“). lucrările au fost inaugurate de domnii 
Michael Olszewski, Președintele IFD, Detlef Stauch, 
Secretarul general al asociației, și Silviu Dimitrescu, 
Președintele ANMAR, organizatorul manifestării în 
România. Vineri, 21 noiembrie, participanții la congres 
au putut vizita oficial Pavilionul C3 din Romexpo, în 
care se desfășura concursul montatorilor. De aseme-
nea, au fost oficiată primirea de noi membri în asociație 
(companii și organizații profesionale naționale), fapt 
care arată popularitatea tot mai mare a IFD, la nivel 
mondial, nu doar european. ultima zi a fost dedicată 
invitației la următorul congres care va avea loc în Ger-
mania, unor prezentări susținute de Partenerii Gold – 
VElux și Arcon, conferinței de arhitectură susținute 
de doamna Ana-Maria Dabija, Prorector uAuIM, 
și unei scurte analize asupra situației asocierii profe-
sioniștilor români în domeniu, realizate de domnul 
Alexandru Kemeneș (ANMAR). Însoțitorii par tici-
panților la congres au putut vizita Bucureștiul și Palatul 
Mogoșoaia, în cadrul unui program turistic organizat.  



Conferințe și 
standuri expoziționale

Pe 19 și 20 noiembrie, în proximitatea zonei de 
competiție au avut loc conferințe pe teme legate de 
acoperiș, la care au participat arhitecți, constructori, 
furnizori de materiale și studenți. Au luat cuvântul 
doamna Prof. Dr. Arh. Ana-Maria Dabija, doam-
na Conf. univ. Dr. Ing. Mariana Stan, domnul Silviu 
Dumitrescu, Președinte ANMAR, reprezentanții 
unor producători de material dedicate (Arcon, Velux, 
Sika, Fakro), au făcut demonstrații practice monta-
tori cu experiență precum cei de la firma Ornamen-
tika, trezind interesul asistenței pentru tinichigeria de 
acoperiș și ornamentală.

Tot în zona de concurs, perimetral, pe toată dura-
ta campionatului a fost organizată expoziția „Best 
Roofs & Facades“, unde vizitatorii au putut vedea 
cele mai reprezentative produse pentru învelitori, ter-
mo- și hidroizolații, ferestre de mansardă, coșuri de 
fum, etanșeizanți, precum și ultimele apariții editori-
ale ale presei de construcții. Menționăm ca expozanți 
companiile Velux, Arcon, Sika, Fakro, Selena, Enke, 
Kemper System, Triflex, lamilux, ursa, Iko, Valcon 
Roofs/Rheinzink, Stonerex, Bauder, Knauf Insulati-
on, Tondach, Egger, Ornamentika, Soudal, Gunnex, 
Asociația Hornarilor, Constructorilor de Coșuri de 
Fum și Șeminee ASFOCH. la standuri au fost realiza-

te periodic demonstrații practice în cadrul cărora vizi-
tatorii au putut vedea metode de montaj și etanșeizare 
a diferitelor elemente de acoperiș cu ajutorul produ-
selor profesionale. Toate aceste firme au ținut să fie 
prezente aici, la primul și cel mai mare eveniment 
de nivel internațional din România pe acest domeniu, 
unde au participat montatori din toată lumea; în plus, 
fiind vorba în cea mai mare parte despre compa-
nii multinaționale, la Romexpo au sosit numeroase 
delegații la nivel de top management. 

Toți invitații, din țară și străinătate, au primit ultima 
ediție a revistei Mansarde, Acoperișuri & Fațade, care 
a fost unul dintre promotorii evenimentului.

Prezenți la toate manifestările, am remarcat interesul 
deosebit al producătorilor și furnizorilor pentru acest 
gen de acțiuni, care reunesc principalii actori din piață, 
atrag montatorii profesioniști și contribuie în mod defi-
nitoriu la ridicarea nivelului de performanță a industri-
ei. Opinia generală este că piața românească de profil 
trebuie să aibă un eveniment de acest gen la nivel 
local, un campionat național al tinerilor montatori 
de acoperișuri, conceput pe un format similar celui 
descris în aceste pagini. Așteptăm și reacția cititorilor 
noștri profesioniști, cu propuneri în privința secțiunilor 
care trebuie abordate, a regulamentului de concurs, a 
firmelor care pot face față standardelor ridicate necesa-
re. Auspiciile sunt bune și vom reveni în edițiile viitoare 
cu noutăți pe acest subiect.
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Placa OSB cu profil Nut & Feder de la Egger – 
material oficial la campionatul Mondial 
al tinerilor Montatori de Acoperișuri

Pentru probele Campionatului Mondial al Tinerilor Mon-
tatori de Acoperișuri au fost selecționate doar produse de 
înaltă calitate, începând cu materialele folosite pentru 
realizarea postamentelor de lucru. Performanțele echi-
pelor trebuie să fie reflectate în condiții de execuție egale 
pentru toți, fără a se supune riscului de a întâlni produse 
cu defecte sau caracteristici variabile. La fiecare secțiune 
a concursului au fost necesare suprafețe de lucru perfect 
plane, fără rosturi, cu posibilitatea de punere în operă 
rapidă și simplă, cu o rezistență superioară la diverse 
solicitări, în special solicitări mecanice și lucrul cu flacă-
ră deschisă ori jet de aer cald, eventual apa intervenită 
accidental. Tehnicienii și juriul Federației Internaționale a 
Pieței de Acoperișuri (IFD) nu au avut nicio emoție din 
acest punct de vedere, alegând pentru construirea posta-
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mentelor panourile OSB cu profil Nut & Feder furniza-
te de cunoscutul producător Egger. Acestea au asigurat 
suprafețe de lucru continue, cu o planeitate ireproșabilă, 
fără modificări dimensionale care să afecteze rigurozitatea 
montării sistemelor de acoperiș prevăzute în fișele tehnice 
de concurs. Nu au fost necesare rosturi de dilatație, soluții 
de protecție sau prelucrări suplimentare ale stratului su-
port. Plăcile OSB de la Egger au constituit un suport solid 
și aderent pentru sistemul de acoperiș terasă, în care au 
putut fi executate fixări cu holșuruburi și ancoraje, lipiri 
și prinderi care să răspundă standardelor de lucru foarte 
ridicate impuse de organizatori, de juriul IFD. 

 
Plăcile Egger OSB N&F – soluţia ideală 
pentru panotaje lipsite de probleme

Deși relativ puţin cunoscute, și deci utilizate în Româ-
nia, plăcile OSB cu profil nut și feder prezintă multiple 
avantaje în cazul utilizării ca planșee structurale, pardo-
seli flotante sau astereli.
Să le amintim pe scurt:
1. Plăcile N&F au un rost de dilataţie de 1 mm încorporat 

din fabricaţie pe fiecare latură. Prin urmare, în cazul folo-
sirii acestora, viteza de execuţie creşte, întrucât nu se mai 
pierde timp preţios cu trasarea şi alinierea rosturilor ca în 
cazul plăcilor cu muchie dreaptă.

2. Datorită efectului de şaibă rigidă rezultat din modul de 
interconectare al muchiilor, plăcile N&F necesită doar ca 
latura lor scurtă să fie fixată pe suporţi (grinzi/căpriori). 
Astfel, nu mai este necesară existenţa unor reazeme su-
plimentare pentru susţinerea laturilor lungi ca în cazul 
plăcilor cu muchie dreaptă, ceea ce duce la o economie 
semnificativă de material şi manoperă.

3. Suprafeţele suport rezultate din îmbinarea plăcilor N&F 

EGGER oferă soluţii de calitate pentru toate etapele unei 
construcţii: pentru pardoseală, pereţi, tavan și acoperiș.
Informaţii adiţionale despre EGGER OSB 3 sunt disponibile 
pe www.egger.com la secţiunea Produse pentru construcţii.

EGGER 
Str. Austriei 2, 725400 
Rădăuți, Suceava 

Tel.: +40 372 438-215

www.egger.ro

sunt perfect plane, putându-se astfel trece la instalarea 
imediată a stratului de finisaj – de exemplu, a parchetu-
lui laminat, gresiei sau mochetei. În cazul utilizării plăcilor 
cu muchie dreaptă, probabilitatea existenţei unor uşoare 
neplaneități între plăci este destul de mare, şi aceasta tre-
buie obligatoriu corectată înainte de aplicarea pardoselii.

4. Aceeaşi suprafaţă perfect plană permite şi montajul fără 
probleme al şindrilei bituminoase, iar în cazul învelitorilor 
de tip ţiglă sau tablă, al foliei anticondens direct peste as-
tereală, fără risc de perforare a acesteia.

5. Formatul redus al plăcilor N&F (675x1250mm) le face uşor 
de transportat şi manevrat în spaţii înguste, cum ar fi: lif-
turi, rampe înguste de scară sau scări în spirală.

6. Pentru corectarea rapidă a neplaneității şapelor în aparta-
mentele de bloc se poate apela la soluţia pardoselii flotan-
te cu plăci N&F. Întrucât în astfel de situaţii sunt necesare 
în general nu mai mult de câteva plăci, acestea pot fi adu-
se la lucrare cu maşina personală, nemaifiind nevoie să se 
apeleze la transport plătit asigurat de furnizor. Formatul 
mic al plăcilor Egger N&F permite transportarea acestora 
în condiţii de siguranţă în interiorul maşinii, prin simpla 
aplecare a banchetei din spate.
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Învelitorile metalice 
profilate sau 
profilat-ambutisate

Piața românească de învelitori este reprezentată într-un 
procent important (mediile din ultimii ani se situează 
în jurul valorii de 50%) de învelitorile metalice profilate 
sau profilat-ambutisate, respectiv de ceea ce a intrat în 
limbajul comun ca „țiglă metalică“, termen pe care îl fo-
losim și noi uneori, cu rezervele de rigoare. Este un obicei 
de consum ce depinde de mai mulți factori, pe care nu 
îi vom aminti acum. Ceea ce trebuie însă stabilit ține de 
proprietățile acestor învelitori și de aspectele de montaj 
particulare; există în piață o serie de produse care mizea-

Caracteristici și montaj (I)
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Învelitoare metalică profilată

Învelitoare metalică profilat-ambutisată



ză doar pe standardele minime de calitate, iar montajul 
este abordat deseori cu superficialitate, având la bază 
ideea că este un montaj simplu, pe care îl poate face ori-
cine. Complet fals: țigla metalică, ca produs și tehnică de 
punere în operă, trebuie să se supună unor normative 
care există și stabilesc o serie de condiții clare de calitate 
ce nu pot fi respectate decât de profesioniști.

TiPul dE ProfilarE
Învelitorile metalice la care ne referim sunt compuse din 
panouri metalice profilate (longitudinal, ondulate sau 
cutate, cu profil rectangular, triunghiular etc.) sau din 
panouri metalice care sunt supuse unor prelucrări mai 
complexe, specifice fiecărui producător: profilare longitu-
dinală şi ambutisare (prin care se obține aspectul de ţiglă 
sau olan). Nu ne vom referi la tabla destinată fălțuirii, care 
reprezintă un alt tip de învelitoare, cu o abordare diferită.

Panourile metalice profilate sau profilat-ambutisate 
sunt utilizabile la construcţii civile, industriale şi agricole, 
fără restricţii privind zona geoclimatică de amplasare şi 
clasa sau categoria de importanţă a clădirii. Aceste înve-

Tipuri de 
învelitoare Caracteristici

Învelitoare 
continuă

Învelitoare realizată din produse (aplicate prin 
lipiri/suduri) care asigură etanșeitatea faţă 
de apa meteorică cu presiune hidrostatică 
(de exemplu învelitorile realizate cu membrane 
hidroizolante, bituminoase, cu suprapunerile 
sudate).

Învelitoare 
semicontinuă

Învelitoare din produse (montate prin suprapu-
neri sau prin îmbinări) care asigură etanșeita-
tea faţă de apa meteorică, dar fără presiune 
hidrostatică (de exemplu învelitorile realizate 
din foi metalice plane, îmbinate prin falţ şi din 
panouri metalice profilate şi panouri prefabrica-
te, termoizolate, cu suprapunerile etanşe).

Învelitoare 
discontinuă

Învelitoare din materiale/produse pozate şi 
montate prin suprapuneri, care asigură scur-
gerea apelor meteorice și necesită prevede-
rea foliei tip anticondens.

litori pot fi semicontinue (pentru învelitorile din panouri 
metalice profilate) sau discontinue (pentru învelitorile din 
panouri metalice profilat-ambutisate).
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MaTErialElE CoMPonEnTE
Panourile metalice sunt alcătuite, de regulă, din tablă de 
oţel, oţel inoxidabil, aluminiu, zinc sau cupru, precum 
şi din diverse aliaje, cu sau fără acoperire suplimentară. 
În cazurile cele mai frecvente, este vorba despre tablă 
din oțel acoperită prin imersie la cald cu zinc (tip Z), cu 
aliaj 5% din Al cu Zn (tip ZA), cu aliaj de 55% Al cu Zn 
(tip AZ) sau cu aluminiu (tip A). Există, desigur, şi alte 
tipuri de aliaje pentru acoperire, mai puțin întâlnite la 
noi. Grosimile acestor panouri sunt cuprinse, de regulă, 
între 0,3 mm şi 1,25 mm, iar cele metalice profilat-ambu-
tisate pot fi conformate cu suprapunere vizibilă sau cu 
suprapunere mascată.

Panourile metalice profilate din oţel acoperite la cald 
pot fi furnizate ca atare ori peliculizate cu pulberi: acril 
(AY), poliester (SP), poliester cu durabilitate ridicată 
(HDP), poliester modificat cu silicon (SP-S), polifluorură 
de viniliden (PVDF), policlorură de vinil/plastisol (PVC-P), 
poliuretan (PUR), poliester modificat cu poliuretan (PUR-
PA) sau cu poliester modificat cu poliamidă (SP-PA) sau 
acoperite cu film laminat: policlorură de vinil/plastisol 
(PVC-F), polifluorură de vinil (PVF-F), polietilenă (PE-F), 
polietilen tereftalat (PET-F) sau polipropilenă (PP-F).

ProTECția anTiCorozivă
Nivelul de protecţie anticorozivă al foilor din tablă de 
oţel va fi în concordanţă cu clasele de agresivitate a me-
diului de situare, conform ghidului de proiectare privind 
protecţia împotriva coroziunii a construcţiilor din oţel. 
Astfel, avem:Tablă profilată de slabă calitate

Piața românească de învelitori este reprezentată într-un procent important (cca 50%) de învelitorile metalice profilate sau profilat-ambutisate.

Țigla metalică, ca produs și tehnică de punere în operă, trebuie să se 
supună normativelor care există și stabilesc o serie de condiții clare de 
calitate ce nu pot fi respectate decât de profesioniști.



• Agresivitate moderată în mediu rural şi urban (clasa 
C2): pentru construcţii provizorii se recomandă zincare 
cu minim 150 g zinc/m2, iar pentru construcţii de impor-
tanţă medie şi superioară – acoperire cu minim 250 g 
zinc/m2 sau 150 g aluzinc/m2;

• Agresivitate medie în mediu urban, industrial şi mari-
tim moderat (clasa C3): acoperire cu minim 275 g zinc/
m2 sau 150 g aluzinc/m2 şi peliculizare suplimentară (de 
exemplu PE în grosime de cca.25 µm);

• Agresivitate industrială şi maritimă ridicată (clasa 
C4 şi C5-1): acoperire cu minim 350 g zinc/m2 sau 200 
g aluzinc/m2 şi peliculizare suplimentară cu pelicule cu 
rezistenţă sporită şi grosime mare (de exemplu HBPE în 
grosime de cca. 50 µm);

• Agresivitate foarte mare (clasa   C5 - M): după caz, se 
vor prevede măsurile de protecţie necesare, conform re-
glementărilor specifice domeniului.

rEsPonsabiliTăți gEnEralE
Producătorul de învelitoare, cel de sistem de acoperiş, 
proiectantul şi montatorul au o serie de obligații interde-
pendente privind realizarea panourilor, montarea aces-
tora şi informarea beneficiarilor. Iată câteva dintre ele:
• Producătorul trebuie să declare caracteristicile fizico-

mecanice ale produselor, precum şi datele privind dis-
tanţa dintre reazeme (riglele de montaj), în funcţie de 
încărcări, raportate la grosimea tablei şi la modul de re-
zemare pe suport. Pozarea se face pe pane cu deschideri 
calculate, în funcţie de geometria de conformare şi de 
caracteristicile fizico-mecanice ale panourilor, precum şi 
de încărcările la care sunt supuse acestea. Tablă din aluminiu ambutisată și acoperită cu strat de protecție 
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• Ambalarea şi transportul panourilor profilate metalice 
sau profilat-ambutisate se face în pachete, paletizat sau 
containerizat, cu măsuri de protecţie împotriva deterio-
rării marginilor şi feţelor.

• Panta învelitorii va corespunde recomandărilor produ-
cătorului; în general, panta minimă pentru panourile 
profilate este de 10% (pentru un singur panou pe ver-
sant panta minimă poate fi de 5%), iar pentru panourile 
profilat-ambutisate panta minimă este de 25%.

• Trebuie să existe posibilitatea pozării panourilor profila-
te pe plan curb (în limite precizate de producător – rază 
de curbură). Posibilitatea îndoirii panourilor profilat-am-
butisate (pentru realizarea ruperii de pantă), este posibi-
lă în limita unui unghi preconizat de producător (uzual 
de 15°).

• Montarea se face prin suprapunerea profilaturilor longi-
tudinale la alăturarea panourilor şi prin simplă suprapu-
nere a panourilor în lungul liniei de pantă.

• Producătorul de panouri, producătorul de sistem sau 
furnizorii de sistem vor pune la dispoziţie detalii şi con-
diţii de montare şi elementele accesorii (elemente de ti-
nichigerie, de fixare, materiale de etanşare, de retuş etc.).

• Pentru panourile peliculizate suplimentar se vor preve-
dea vopsiri de retuş (cu produse indicate de fabricant) 
ale zonelor degradate şi a muchiilor noi, tăiate (cu foar-
feca manuală), rezultate la punerea în operă.

izolarE TErMiCă și foniCă
Învelitorile din panouri metalice profilate nu au 
proprietăți termoizolante şi nici nu li se solicită acest lu-
cru. Pentru diminuarea temperaturilor ridicate şi a şocului 
termic, se pot prevedea sub învelitoare produse cu supra-
faţa termoreflectantă, precum şi conceperea unui sistem 
de acoperiş ventilat.

De asemenea, panourile din tablă nu asigură izolare 
la zgomot de impact (ploaie, grindină); în acest sens, se 
prevede o structură fonoizolantă special proiectată, ce se 
va amplasa sub panourile din tablă (sub învelitoare). Pen-
tru ameliorarea zgomotului aerian şi a zgomotului emis 
de acoperiş, în funcţie de exigenţele cerute, se poate apela 
la o grosime a tablei mai mare, reazeme mai dese şi o 
structură termo-fonoizolantă special concepută. Înveli-
torile din panouri metalice asigură un indice de izolare la 
zgomot aerian în funcţie de grosimea tablei şi a geometri-
ei de conformare.
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CoȘarul –
tradiție și modernitate

Interviu cu domnul Mircea Bălșoianu – 
Maestru Coșar, Președintele Asociației 
Hornarilor, Constructorilor de Coșuri 
de Fum și Șeminee (ASFOCH)

Domnule Bălșoianu, este 
reglementat prin normative acest 
domeniu al coșurilor de fum, în 
România? 
Normative care să facă referire strict 
la coșurile de fum nu există, avem 
doar standarde – despre care știm 
cu toții că sunt facultative. Există însă 
normative care fac referire la coșul de 
fum, precum Normativul pentru Pro-
iectarea și Executarea Instalațiilor de 
Încălzire Centrală I 13, ori normativul 
pentru gaze. Din acestea știm că la 
baza coșului de fum trebuie să existe 
ușă de inspecție, curățare și evacua-
re a ceea ce rezultă în urma curățării, 
că realizarea unui coș de fum trebuie 
să se facă documentat, eliberându-
se la final o adeverință de punere în 
funcțiune a generatoarelor de căl-
dură, că trebuie efectuate verificări 
ale instalațiilor de utilizare a gazelor 
naturale unde se folosesc generatoa-
re de căldură cu combustibil gazos 
racordat la coșurile de fum, că tre-
buie să existe o dovadă de curățare a 
coșului de fum și așa mai departe. În 
normativul de gaz se mai face referire 



la coșurile de cărămidă, care trebuie 
să fie intubate și reabilitate, dar lucru-
rile se opresc aici, nu ni se spune ce ar 
trebui să facem efectiv. 

Sunt incluse în proiectele 
construcțiilor detalii referitoare la 
coșurile de fum?
Ar trebui să fie, dar din câte știu sunt 
menționate doar la lucrările mari. 
De cele mai multe ori, dimensiona-
rea coșurilor de fum este neglijată; în 
multe proiecte apare un pătrățel care 
simbolizează acel coș de fum, fără 
secțiune, fără înălțime... Din discuțiile 
avute cu proprietarii de imobile, cau-
za ar fi faptul că nu se știe la momen-
tul proiectării casei ce tip de genera-
tor de căldură va fi instalat. Nefiind 
stabilit un bilanț termic, care să spună 
ce putere va avea centrala, nu poate fi 
decis nici ce ieșire va avea la coșul de 
fum, ce presiune la evacuare. În mod 
normal trebuie să ai informațiile teh-
nice ale generatorului de căldură, ca 
să poți face o dimensionare corectă.

Cum colaborați cu montatorii de 
acoperișuri?
Mulți coșari și producători de coșuri 
de fum au o implicare directă în 
zona de învelitori și acoperișuri. Un 
exemplu relevant pentru modul în 
care ne afectează pe noi montajul 
acoperișului este faptul că nu avem 
deseori scări de acces la coșurile de 
fum, sau câteodată trasee sigure pe 
unde să putem ajunge la termina-
lul coșului. Ar trebui să existe aceste 
scări, să fie prevăzute prin proiect, 
măcar atunci când se face un acoperiș 
nou sau o reabilitare. În țările occi-
dentale se pune mare accent pe acest 
lucru, nu poți ignora accesul la coșul 
de fum, cred că tuturor ni se pare 
normal. Sunt detalii în acest dome-
niu care trebuie discutate, inclusiv cu 

asociațiile profesionale, respectiv cu 
Asociația Națională a Montatorilor 
de Acoperișuri din România. Ne bu-
curăm că am participat la Campiona-
tul Mondial al Tinerilor Montatori de 
Acoperișuri, unde am avut un stand. 
În general, ne dorim o colaborare 
cu ANMAR, pornind de la faptul că 
avem foarte multe lucruri în comun. 
Putem să colaborăm chiar pe zona de 
pregătire profesională și școlarizare. 

Care mai este legătura coșarului 
modern cu tradiția, cu pitorescul 
coșarului din trecut?
Coșarul profesionist de astăzi este încă 
legat de tradiție, la care mai face refe-
rire însă doar în cadrul evenimentelor, 
defilărilor, al întâlnirilor între coșari de 
nivel național sau internațional. Există 
încă în ”arsenalul” nostru acea racletă, 
sârma pusă după umăr, jobenul (care 
face parte din echipamentul oficial de 
gală al unui coșar profesionist). Ținem 
mult la acest joben pentru că avem 
referitor la el o poveste veche, de prin 
secolul al XVIII-lea, din timpul Rege-
lui George al II-lea al Regatului Unit al 
Marii Britanii. La nunta acestuia, vizi-
tiul a pierdut controlul asupra cailor 
înhămați la trăsura care îl transporta 
și singurul care a putut să îi oprească 
a fost un coșar. Coșar care, cu mo-
destie, a plecat imediat, fără a rămâ-
ne să primească mulțumirile regelui. 
Negăsindu-l, după lungi căutări, rege-
le a dat o ”lege” prin care coșarii au 
fost recunoscuți ca breaslă aflată sub 
semnul norocului și, oficial, de atunci 
pot purta acel cilindru – sau joben, 
cum a fost cunoscut la noi. Și la cur-
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Grup de coșari pe străzile Bucureștiului interbelic

Coșar – statuie stradală în Tallinn, Estonia



IntervIu

surile de coșari se accentuează partea 
de tradiție, se face o scurtă istorie a 
coșeritului, încă de la începuturi. Se 
știe de pildă că în Italia secolului al 
XVIII-lea coșurile se curățau cu aju-
torul copiilor, de regulă cei orfani sau 
aflați în grija bisericii; avem o istorie 
interesantă. 

În ce constă activitatea coșarului 
modern?
Lucrurile s-au schimbat mult față de 
imaginea tradițională. În primul rând, 
coșarul trebuie să fie capabil să asimi-
leze o mulțime de informații tehnice 
și proceduri, să cunoască ceva din 
toate meseriile cu care are legătură, 
de la cea a montatorului de coșuri 
de fum până la cea a instalatorului. El 
nu poate ignora informațiile produ-
cătorilor de coșuri de fum, cerințele 
acestora privind montajul sau 
întreținerea. De exemplu, la sistemele 
din oțel inoxidabil nu ai voie să lucrezi 
decât cu perie de plastic sau din oțel 
inoxidabil, altfel metalul se zgârie, se 
oxidează și ai pierdut garanția. De 
asemenea, nu ai voie să incendiezi 
coșul ceramic pentru a-l curăța, așa 
cum proceda uneori coșarul clasic. În 
coșurile ceramice moderne nu poți 
introduce bila prin partea superioară, 
cum lucrează încă unii coșari, după 
modelul tradițional (motiv pentru 
care deseori chiar și coșurile din cera-
mică plină se sparg sau se fisurează). 
Coșarul modern trebuie să cunoască 
o mulțime de proceduri bine stabilite, 
în funcție de tipul de combustibil fo-
losit, de gradul de încărcare, de faptul 
că este sobă sau șemineu etc.. În legă-
tură cu siguranța, există și aici proce-
duri clare de lucru: una dintre primele 
condiții este ca la lucrare să fie mini-
mum două persoane instruite, coșul 
de fum fiind o instalație de evacuare 
a gazelor de ardere: de multe ori, una 

dintre persoane doar îl asigură pe cel 
care lucrează efectiv. 
Uneltele sunt și ele diferite, specializa-
te, aflate în dotarea unei societăți au-
torizate. Este o meserie în care trebuie 
să investești, o persoană fizică nu prea 
are posibilitatea financiară de a chel-
tui mii și mii de euro pentru o mașină 
utilată, cu scule specifice, cameră de 
videoinspecție etc. La orice lucrare 
este nevoie oricum de o dotare mi-
nimă: să se poată curăța, în ambele 
sensuri, orice sistem de coș de fum 
cu diametru de până la 300-400 mm 
diametru și 15 m înălțime. Iar pregă-
tirea, instruirea este practic continuă. 
La Academia de Coșari Profesioniști 
Prohornar, care funcționează sub 
egida ASFOCH, se începe cu 3 zile 
de școlarizare, minimul necesar pen-
tru curățarea coșurilor de fum. Dar 
acesta este doar începutul, se conti-
nuă cu cel puțin 6 luni de practică în 
curățarea coșurilor și se poate ajunge 

la al doilea nivel, cu competențe de 
verificare, pentru care se dă un test, 
desigur. Ca să poți face verificarea, 
trebuie să urmezi cursuri de reabili-
tare, de montare a șemineelor și so-
belor. Chiar dacă nu vei profesa acele 
meserii, trebuie să cunoști principiile 
de funcționare, pentru a ști ce și cum 
să verifici – este firesc. 

Este bine ca verificarea să fie 
făcută de aceeași persoană care și 
montează acel coș de fum?
Proprietarul nu poate fi obligat, dar 
este de preferat ca montatorul și cel 
care verifică să fie aceeași persoană, 
menținându-se o relație pe termen 
lung. Fiind vorba de un sistem pro-
fesional, montatorul a făcut o di-
mensionare corectă și recomandă o 
întreținere în funcție de indicațiile 
producătorului, legislație, combus-
tibilul folosit, diferitele situații par-
ticulare. Dacă am un coș de fum 
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Grindă de lemn prin coșul de fum

Coș de fum înainte de curățare Coș de fum după curățare



profesional, dar folosesc combustibil 
cu umiditate excesivă, ignorând ce 
spune producătorul generatorului 
de căldură, coșul de fum se va încăr-
ca mai repede și se poate  aprinde 
(el rezistă la 4-5 cicluri de incendiu, 
după care este compromis definitiv). 
Un coșar profesionist are pregătirea 
necesară pentru a oferi această infor-
mare clientului final; aici este de fapt 
„cheia“ – el nu face doar întreținere, 
ci și informare. El rezolvă efectul, dar 
știe și cauza. Este adevărat, uneori tot 
ce poți să faci este să identifici cauza 
și să o aduci la cunoștința proprieta-
rului, pentru că sunt lucruri care nu 
țin de competența coșarului. Sunt 
situații când nu există priză de aer sau 
când este vorba despre cazane mari 
cu combustibil gazos – aici coșarul nu 
are ce să caute, intră sub competența 
instalatorilor de centrale termice și a 
ISCIR. Într-adevăr, prin acea curățare 
și verificare documentată se specifică 
foarte clar: ”coșarul a rezolvat efectul 
dar, întrucât există prea multă fu-
ningine pe coșul de fum, instalatorul 
trebuie să facă reglajul în parametrii 
necesari”. În concluzie, lucrurile sunt 
ceva mai complicate decât pe vremea 
coșarului tradițional. 

sobar, de curățare a instalațiilor de 
ventilare și a hotelor de restaurant. 
Teoretic, cel mai mult durează cel de 
sobar, de 5 zile; totuși, așa cum am mai 
menționat, cursul de coșar, chiar dacă 
durează 3 zile de teorie, este urmat 
obligatoriu de 6 luni de practică în ca-
drul societății membre ASFOCH care 
l-a trimis la instruire. 

Pe de altă parte, în paralel cu pre-
gătirea profesională a coșarilor, so-
barilor sau șemineiștilor, trebuie să 
lucrăm și la educarea și informarea 
populației. Începând cu 1 ianuarie, 
ASFOCH începe o campanie de edu-
care, în special prin materiale foto și 
video, care sunt mai convingătoare. 
Cred că prin această inițiativă putem 
schimba lucrurile, așa cum s-a întâm-
plat și în alte țări. Am fost receptivi la 
sfaturile unor asociații cu experiență, 
precum Chimney Safety Institute of 
America, din SUA. Fostul președinte 
al acestei organizații, John Pilger, ne-a 
dat ca exemplu o campanie din SUA 
în urmă cu 15 – 20 de ani, care a avut 
un deosebit succes la publicul larg și, 
ca o consecință, lucrurile s-au schim-
bat pentru întreaga branșă a coșarilor. 
Oamenii trebuie să înțeleagă ce în-
seamnă să ai un sistem de coș profesi-
onal și care sunt avantajele apelării la 
un coșar profesionist. 

Spuneți-ne câteva cuvinte despre 
asociația pe care o conduceți.
ASFOCH este Asociația Hornarilor, 
Constructorilor de Coșuri de Fum și 
Șeminee, iar membrii ei sunt persoa-
ne fizice și juridice din România care 
activează în acest domeniu; de ase-
menea, avem și membri de onoare din 
Germania, Belgia, SUA și Ungaria. Din 
asociație fac parte producători și im-
portatori de coșuri de fum, șemineiști, 
sobari și hornari, iar principalele 
activități putem spune că sunt legate 
de pregătire profesională și educație, 
pentru că aici am considerat că există 
niște puncte sensibile. Am pornit de la 
următoarea idee: chiar dacă am avea 
legislație ca în Germania sau în alt stat 
mai dezvoltat, nu am avea profesioniști 
care să pună în practică ceea ce spune 
legiuitorul. Cursurile pe care le facem 
cu cea mai mare frecvență sunt cele 
de coșar bază. Aici se triază de fapt 
cei care doresc să continue, și cei care 
pot, făcând dovada că au capacitatea 
de a asimila informațiile. Nu poți face 
un curs avansat dacă nu ai măcar o 
pregătire școlară de un anumit nivel. 
Urmează cursul de montaj pentru 
coșuri de fum, ceramice și din oțel 
inoxidabil, de reabilitare a coșurilor 
de fum, cursul de șemineist (șeminee 
cu aer cald, termoșeminee), cel de 
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ediția 2014 a expoconferinței de Arhitectură RiFF,  
la care au participat circa 500 de arhitecți, 
contractori și companii din industria construcțiilor 
din România, diverși invitați din țară și străinătate, 
a avut loc la Radisson Blu Hotel din București, 
respectiv în alte locații din Capitală (pentru eve
nimente conexe), în zilele de 10 și 11 noiembrie. 
Zona expozițională a fost ocupată de 37 de 
expozanți, iar la conferințe sau înscris 75 de 
speakeri, printre care am identificat producători, 
furnizori și montatori de sisteme pentru 
acoperișuri relevanți și pentru revista noastră. 

Atât în cadrul standului expozițional, cât și în prezenta-
rea susținută de domnul Virgil Baciu, compania Valcon 
Roofs a scos în evidență importanța utilizării unor mate-
riale premium pentru învelitoare, precum cele furnizate 
de Rheinzink, între montator și producător dezvoltân-
du-se în cei 10 ani de colaborare un puternic parteneri-
at. Numeroasele proiecte realizate împreună, dintre care 
unele adevărate opere de artă, au avut ca materie primă 
produse titan-zinc care au dat dovadă de versatilitate 
(ceea ce a permis realizarea unor învelitori cu geometrii 
complexe) și au permis soluții personalizate, adaptate 
unei arhitecturi clasice sau moderne. Nu mai puțin im-
portantă este calitatea montajului, echipa Valcon Roofs 
fiind calificată la seminarii Rheinzink din Austria și Ger-
mania. În cadrul conferinței, domnul Virgil Baciu a pus 
accent pe dilataţia și ventilaţia învelitorilor Rheinzink, as-
pecte care se pot optimiza atât prin montaj, cât și dato-
rită calității materialului. Tot la acest eveniment, domnul 
arh. Tudor Rădulescu a prezentat un studiu de caz cu 
proiectul său „Biserica Ordinului Carmelitanilor Desculți“, 
unde învelitoarea și sistemul de colectare a apei pluviale 
au fost realizate cu Rheinzink prePATINA graphite-grey,  
puse în operă de Valcon Roofs.

Specialiștii în sisteme 
pentru acoperișuri la
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Domnul Radu Moșteanu, consultant tehnic în cadrul 
subsidiarei Knauf Insulation România, a susținut o pre-
zentare intitulată „Soluții pentru acoperișuri verzi, cu ca-
pacitate portantă redusă“. Acoperișul verde Urbanscape 
asigurat de Knauf Insulation este un sistem complet, cu 
greutate redusă, format dintr-o membrană anti-rădăcină, 
un sistem de drenaj cu sau fără tampon, un substrat unic 
patentat de vată minerală bazaltică și stratul de vegetație. 
Sistemul poate fi montat pe orice tip de acoperiș: pe su-
port de beton sau tablă cutată, pe terase inverse sau ori-
ce alt tip de materiale utilizate la acoperișuri. Elementele 
acoperișului verde sunt aceleași în toate cazurile, diferă 
doar necesarul de izolație termică și poziția membra-
nei hidroizolante. Izolarea mansardelor cu vată minerală 
în sistem complet și noua tehnologie Ecose folosită în 
obținerea acestui produs au reprezentat, de asemenea, 
puncte de interes pentru participanții la eveniment.

Magdalena Stachowska, Director General la Gunnex 
Group (Polnnex) din Cehia, a vorbit despre membrane-
le pentru drenaj destinate acoperișurilor verzi, produse 
sub brandul Lithoplast. Expunerea s-a înscris astfel în linia  
tendințelor momentului și a dezbaterilor acestui eveni-
ment, cu accent pe ecologie, produse „verzi“ care să aducă 
locuințelor un plus de confort, adaptarea acestora nu doar 
la arhitectura ca experiment, în cadrul unor proiecte exclu-
siviste, ci în modul uzual de a construi. Gunnex Group in-
troduce astfel, printre soluții care vizează construcția de căi 
rutiere și lucrări hidrotehnice, și sisteme variate de hidroizo-
lare destinate construcțiilor civile, de la fundație la acoperiș.

Compania Rockwool a avut ca reprezentant pe domnul 
Rolf Wieleba, Business Development Manager ETICS, 
care a susținut o conferință pe tema beneficiilor pe ter-
men lung ale vatei bazaltice utilizate în cadrul sistemelor 
performante ETICS (External Thermal Insulation Com-
posite Systems). Argumentele au fost chiar proprietățile 
obținute prin tehnologia Dual Density: protecția la foc, 
protecția acustică, stabilitatea dimensională, perme-
abilitatea la vapori și hidrofobizarea în masă, calități ce 
recomandă utilizarea produselor Rockwool în anvelopa-
rea clădirilor pentru obținerea unei eficiențe energetice 
superioare, cu avantaje ridicate privind confortul, carac-
terul ecologic, sustenabil, rezistența pe termen lung a 
construcțiilor astfel izolate.

Compania Skylux, distribuitor pe piața din România a 
produselor germane Lamilux, a susținut prin domnul 
Gabriel Bănică o prezentare despre luminatoare și trape 
de fum, cu accent asupra posibilităţilor de personalizare a 
sistemelor de evacuare a fumului și gazelor fierbinţi prin 
trape și alte soluții similare. Gama sistemelor LAMILUX 
CI se întinde de la luminatoare tip cupoletă, luminatoare 
tip bandă până la construcții de acoperiș din sticlă. În plus 
LAMILUX prezintă un grad înalt de competențe în do-
meniul dezvoltării și producției de sisteme de comandă 
și automatizare a sistemelor de evacuare a fumului și a 
gazelor fierbinți, precum și a sistemelor de ventilare. Toa-
te acestea sunt produse sub aceleași exigențe de bază: 
evitarea pierderilor de căldură, economisirea energiei sub 
orice formă, grija pentru design.
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s ezonul rece, cu gheață, zăpadă și temperaturi 
scăzute, este ”proba de foc” a unui sistem plu-
vial aparent. În mod ideal, date fiind condițiile 

climatice din țara noastră, un sistem pluvial nu ar 
trebui să treacă prin spații neîncălzite în timpul ier-
nii, așa cum este cazul conductelor de scurgere din 
imobilele multietajate cu terasă, al căror traseu este 
proiectat prin spații închise. În cazul acoperișurilor 
înclinate, și chiar al unor acoperișuri terasă prevă-
zute cu garguie (sau aruncătoare), majoritatea sis-
temelor pluviale trec însă prin exteriorul clădirii, 
fiind expuse astfel la cele mai dure solicitări. Un 
control sută la sută al fenomenului este practic im-
posibil, dar există metode prin care putem să îi mi-
nimizăm efectele distructive asupra acoperișului, 
fațadei, zonei de streașină, fundației. 

Provocarea principală este gheața care se for-
mează în zona de streașină și pe burlane, mai ales 
în porțiunile umbrite (pe partea de nord), care de-
teriorează sistemul pluvial, elementele de acoperiș 
din acea zonă (apar infiltrații) și pune în pericol 
siguranța celor care trec pe dedesubt. Proprietarii, 
chiriașii sau asociațiile de locatari au obligația să ia 
măsuri de avertizare și de marcare a perimetrelor 

Jgheaburile 
  și burlanele



temperatura sub 0°C, variațiile de temperatură care 
transformă zăpada în apă și apoi în gheață, succesiunea 
lapoviță-zăpadă-îngheț etc.). Cauze importante, care 
țin de proprietar, sunt însă și întreținerea defectuoasă 
(formarea de dopuri din vegetale și diverse obstacole pe 
trasee, deformări neremediate, neetanșeități) respec-
tiv pierderile de căldură prin acoperiș sau streașină, 
ceea ce face ca apa să treacă necontrolat prin diverse 
stări de agregare. Este foarte important ca acoperișul și 
sageacurile să fie bine izolate termic, iar sistemul pluvi-
al să aibă o componență completă, cu toate elementele 
(de pildă uneori nu se pun șorțuri pentru jgheab, pa-
razăpezi, capace, numărul corect de coliere și cârlige, 
ca să nu mai vorbim de decantor și sistem de scurgere 
către rețeaua de canalizare). Oricum, zonele de îm-
binare și capacele de jgheab se pare că cedează cel 
mai des. Deseori, gheața se formează chiar în zona in-

supuse riscului și chiar să îndepărteze acei țurțuri, dar 
de regulă acest lucru nu se întâmplă. În general româ-
nii nu sunt conștienți de faptul că această gheață tre-
buie îndepărtată și pentru a proteja construcția. 
În țările dezvoltate există numeroase firme care au 
exact acest obiect de activitate: curăță și întrețin sis-
temele pluviale, îndepărtează gheața formată, furni-
zează produse de degivrare speciale, de la pastile cu 
substanțe chimice la sisteme cu cabluri electrice. Într-
adevăr, există și în România aceste servicii, dar nu se 
poate spune că ele sunt foarte căutate, ca dovadă este 
și durata de viață redusă a jgheaburilor și burlanelor, 
oricât de performante ar fi ele.

Cauzele formării gheții la sistemele pluviale sunt 
numeroase – în primul rând, desigur, cele naturale: 

Jgheaburile 
  și burlanele

ferioară a burlanului, ca dop sau pe sol, în apropiere de 
fundație. Oricum ar fi, apare pericolul alunecării și al 
deteriorării construcției sau căilor de acces. Prevede-
rea de parazăpezi (elemente de învelitoare locale, sub 
formă de console metalice, sau continue, sub formă de 
grilaje metalice)  sunt obligatorii la versanţi cu pantă 
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mai mare de 30% (fabricanţii de produse de învelitoare 
indică dimensionarea şi montarea acestora în funcţie 
de pantă, lungimea versantului şi zonarea geografică). 
Parazăpezile sunt recomandate și la acoperişurile a 
căror streaşină se află deasupra zonelor de circulaţie, 
deasupra altor acoperişuri, fiind utile şi pentru protec-
ţia sistemului de preluare şi evacuare a apelor pluviale. 
Cu ajutorul acestor accesorii se controlează oarecum 
debitul și chiar temperatura apei drenate către jghea-
buri și burlane.

Vina poate fi și a montatorilor, care nu respectă 
câteva principii de execuție, ca să nu vorbim de nor-
mative. De pildă, trebuie să fie foarte clar că un sis-
tem pluvial nu trebuie să fie rigid, atât ca materiale 
componente, cât și ca sistem de montaj. Normativele 
prevăd modalități specifice de amplasare a unor punc-
te de fixare rigidă, alternate cu sisteme de fixare fle-
xibilă sau prin care burlanul sau jgheabul poate gli-
sa, permițându-i-se variațiile dimensionale cauzate 

de temperatura variabilă, greutatea sporită pe care 
trebuie să o suporte și modificarea volumului apei 
la înghețare. Cele mai dăunătoare fenomene pentru 
gheaburi și burlane sunt chiar acestea: aglomerarea 
de gheață și creșterea volumului apei cu circa 9% 
la transformarea în gheață

O metodă devenită oarecum ”clasică” pentru a evita 
cea mai mare parte a acestor probleme este instalarea 
de sisteme de degivrare ce au la bază cabluri electrice 
încălzite. Cablurile sunt montate în interiorul jgheabu-
rilor și burlanelor, pe doliile acoperișului și la streașină, 
cu scopul de a preveni depunerile de zăpadă, dopurile 
de gheață și turțurii, înaintarea gheții din jgheab pe sub 
învelitoare prin spațiul de ventilare. Pe același princi-
piu se realizează degivrarea trotuarelor, aleilor, căilor 
de acces în pantă, teraselor (mai ales în jurul sifoanelor 
de scurgere). În lipsa unui sistem de degivrare, uneori 
se încearcă îndepărtarea mecanică a gheții (cu ciocane, 
dălți și așa mai departe), ceea ce poate fi o soluție ne-
fericită – de cele mai multe ori se distrug și elementele 
de acoperiș sau sistem pluvial, ori se petrec accidente 
ale celor care se aventurează fără măsuri de siguranță. 
De preferat sunt echipamentele care generează abur 
la joasă presiune, dar cu temperaturi ridicate; nu se 
folosește presiune mare, pentru a nu deteriora siste-
mul de acoperiș sau a nu provoca infiltrații, ceea ce ar 
reprezenta o problemă în plus (și încă una mare, dacă 
acele infiltrații ajung să înghețe). Mai există metode 
chimice, respectiv substanțe care scad artificial tem-
peratura de topire a apei – este o metodă oarecum 
constroversată, deoarece se pare că atacă învelitoarea 
și sistemul pluvial. În rest... rămâne operațiunea de 
bază a curățării periodice a jgheaburilor și burlanelor, 
care atenuează efectele gheții în sezonul rece.
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