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EDITORIAL

Vine, vine 
pri-i-măvaaa-raaa...
Prof. Dr. Arh. Ana Maria Dabija

S igur – veți spune – tocmai ce s-a
instalat, la solstițiu, iarna astro no -
mică și cucoana asta cântă ca un

cintezoi. Mai va, până la primăvară. Mda.
Dar crește ziua? Crește! Deci vine primă -
vara. Dacă mai clipim de câteva ori, ve dem
pomii înfloriți. Iar ce e acum afară, numai
a iarnă nu arată.

Mai curând sau mai târziu însă iarna
tot vine și o să înceapă să ningă. Iar în jurul
nostru o să se instaleze peisajul... ca scos
din poezia lui Topârceanu 

“[…] o lume ca din basme
În lumini de felinare -
Umple noaptea de fantasme
Neclintite şi bizare.
Din ogeagul de cărbune
Face albă colonadă
Şi pe trunchiuri negre pune
Capiteluri de zăpadă” 1

Da’ cum ne descurcăm cu ce punem pe
acoperișuri? Și cum facem ca zăpada să
rămână acolo, nu să se topească și să se
infil treze prin doliile acoperișului, prin
coame neetanșe, pe lângă ferestre de man -
sar dă de bună calitate, cu montare de
proastă calitate? Cum să nu ajungem să
avem “hărți” pe tavane și pereți, cauzate de
infil trații de apă pe la atic, pe la venti la ții... 

Cum să nu ne riscăm viața trecând pe
lângă streșini de care atârnă monstruoși
țurțuri ucigași sau pe lângă acoperișuri de
pe care zăpada, încărcată cu gheață și
îngreunată de apă, cade zgomotos și pe -
riculos? 

Ar fi mai multe posibilități: una e să
stăm în casă până la primăvară (... pro -

punere probabil nefezabilă, totuși). Alta,
mai realistă ar fi să... proiectăm și detalii
de execuție (cu cap, nu doar pentru a bifa
acțiunea), pe lângă planuri, secții și
fațade. Legislația prevede faza D.E.
Proiec tanții o cam ignoră...

Privind în urmă, în istoria docu men -
tațiilor tehnice românești, am descoperit
cu uimire și imens respect că principiile
și modul de calcul al izolațiilor termice
apar în cărți de acum... 75 de ani! Celebrul
– și neegalatul – Indicator tehnic al lui
Victor Asquini – avea, încă din ediția din
1935, un capitol referitor la izolarea
zgomotelor și trepidațiilor la clădiri,
urmat în ediția din 1942 de un alt capitol,
aplicarea materialelor de izolare la pereți.

Uluitor Indicatorul tehnic: un fel de
enciclopedie a constructorului (arhitect

– structurist - executant – devizist) în
care se găsesc de la rețete pentru mor -
tare la tabele matematice și secțiuni de
laminate, de la indicații pentru înto c -
mirea devizelor la indicații referitoare la
onorariile arhi tec ților, de la soluții de
principiu la co mentarii privind capa -
citatea și pro fe siona lismul mun citorilor,
de la liste de produse de firme, cu do -
menii de utilizare, la accesorii pe care le
privim și azi ca fiind “noutăți” și nu le
includem în proiecte.

Ultima ediție a Indicatorului a apărut
în anul 1947.

Prin anii ’70 – ’80 (adică acum vreo
cincizeci de ani), Institutul IPCT elabora
cataloage de subansambluri: un material
documentar și de proiectare excelent, cu
detalii verificate și elaborate corect, care
stătea la baza fazei de detaliere tehnică a
proiectelor. Măcar reprezenta o sursă
pertinentă de inspirație, pentru că și în
anii aceia se construiau clădiri unicat și de
bună calitate. Astăzi, deși în legislație faza
de detaliere de execuții există, în viața
reală nu foarte multe firme de proiectare
realizează detalii (iar uneori când le
realizează... tristețea este maximă).  

De ce s-a renunțat la cataloagele de
detalii după 1990? Simplu: au fost consi -
derate perimate, învechite, comuniste și1  George Topârceanu – Noapte de iarnă
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mai știu eu cum. În fond “atâtea firme”...
“atâtea produse”... “știe firma cum să le
execute” (și surpriză! Firma nu știe întot -
deauna nici cum să execute, nici cum să
cum să lege diferitele sisteme care tre buie
asamblate pentru a realiza un detaliu de
execuție al unui suban samblu)! 

Cercetările care privesc com por -
tarea în timp a clădirilor și a compo -
nentelor acestora evidențiază – și nu o
dată – că asumarea fazei de detaliere
de către proiectant reprezintă o mo -
dali tate de a asigura o mai bună com -
portare în timp a sistemelor clă dirii,
întrucât proiec tantul este singura per -
soană cu adevărat obiectivă (la nivelul
întregii clădiri): cons truc torul alege
calea cea mai scurtă, că trebuie să plece
pe alt șantier, bene fi cia rul vrea să iefti -
nească întreaga acțiune... proiec tantul
vrea să-și vadă “copilul” sănătos. 

Este totuși adevărat că în avalanșa de
produse și tehnologii noi trebuie să ai

criterii să alegi. Și atunci ne întoarcem la
principii: la Asquini și la Cataloage.

Vara aceasta un grup de studenți
entu ziaști (acum în anul IV)2, coor do -
nați de un tânăr arhitect 3, doctor în arhi -
tec tură și absolvent de master - cel puțin
la fel de entuziast ca studenții - au ela -
borat, prin Centrul de Studii Arhi tec -
turale și Urbane al UAUIM, la inițiativa
QETICS 4 un... catalog de detalii de
subansambluri termoizolate. Primul de
după 1990. Și – sperăm noi – primul
dintr-o serie de cata loage de detalii, pe
teme diferite, pentru uzul studenților
dar și al arhi tecților practicieni.

Anybody interested?

2  Claudia Baban, Maria-Cristina Clenciu, 
Gabriel Goleac, Adelina Tătaru

3  Radu Sfinteș
4  Grupul pentru Calitatea Sistemelor

Termoizolante “ETICS”

ISSN  2559 - 3285
©Toate drepturile rezervate
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TERMOIZOLAțII

Sistemele de termoizolare a acoperișului sunt
din ce în ce mai complexe, scopurile principale
fiind împiedicarea pierderilor de căldură prin
realizarea unor anvelope continue, împie di -
carea pătrunderii apei din exterior și difuzia
vaporilor din interior care pot provoca
neplăceri utilizatorilor și construcției. Totuși,
miza rămâne materialul termoizolant, cel care
face diferența prin caracteristici termotehnice,
rezistență la factorii mecanici și de mediu,
comportament la incendiu și, nu în ultimul
rând, rentabilitate financiară. În acest context,
vom vorbi despre BauderPIR, unul dintre cele
mai performante materiale termoizolante
produse vreodată pentru industria cons truc -
țiilor, disponibil și în România prin repre -
zentanța autohtonă a producătorului german
Bauder. Cu ajutorul acestuia se pot realiza
acoperișuri solide, fără punți termice, capabile
să respecte inclusiv exigențele unei case pasive.

BauderPIR -
garanția unui
acoperiș sigur

Sistemele termoizolante comercializate pe piața ro -
mânească de diverși producători sunt variate, dar nu respectă
totdeauna cele mai bune standarde de calitate, pentru a
asigura eficiența energetică a clădirilor și sigu ran ța utili za -
torilor. Există o dezbatere intensă printre con struc tori și
arhitecți în privința materialelor utilizate și a sistemelor opti -
me, iar una dintre cele mai bune soluții pentru acoperiș este
considerată cea pe bază de poli izo cianurat (PIR) – un polimer
termoplastic rigid, similar po liuretanului (PUR), dar cu
caracteristici sensibil supe rioa re din perspectiva rezistenței la
foc și la solicitări mecanice. Izolațiile BauderPIR, realizate din
acest material după o rețetă proprie, pot fi utilizate în cadrul
sistemelor furnizate pentru acoperișuri înclinate sau tip terasă
ce includ mem brane bituminoase, hidroizolații monostrat sau
membrane lichide turnate la rece.

PIR-ul, un material revoluționar
Poliizocianuratul rigid diferă de poliuretan prin aceea că,

folosindu-se un exces de izocianat polimeric lichid, în prezența
unui catalizator adecvat, se formează izocianatul care este
caracterizat printr-o stabilitate mult mai mare la căldură.
Produsele de izolație PIR care rezultă prezintă o performanță
sporită la foc, o combustibilitate redusă și ac ceptă limite de
temperatură mai ridicate, comparativ cu PUR. În consecință,
când sunt încorporate în produse de construc ție, pot îndeplini
unele dintre cele mai exigente cerințe de performanță la foc,
inclusiv cele prevăzute în prezent pentru o serie de aplicații din
zona asigurărilor. Este un aspect privit cu cea mai mare seriozitate
în țările dezvoltate și începe să fie luat în calcul și la noi.

Grupul Bauder participă și în acest an, între 
20 și 23 februarie, la cel mai mare târg
mondial de acoperișuri, Dach und Holz Köln, ca
sponsor principal. Vizitatorii din ţara noastră,
tot mai numeroși în ultimii ani, se pot pune la
curent cu ultimele noutăţi ale companiei la
standul 518 amenajat în pavilionul 6.
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Cu PIR se obține o izolație excelentă deoarece gazul prins
în structura celulară închisă are o conductivitate termică
foarte scăzută și permite un transfer minim de căl dură prin
pereții celulelor solide, datorită densității reduse. Este impor -
tant de remarcat faptul că aproximativ 97% din volumul
spumei solidificate este de fapt gaz prins în aceste celule,
ceea ce înseamnă că avem la în de mână un material foarte
ușor, fără ca acest lucru să însem ne scă derea proprie tă ților
mecanice, precum rezistența la compresiune. Ba din contră,
plăcile de izolație BauderPIR sunt utilizate pe scară largă
pentru construirea de aco perișuri “calde” (care delimitează
spații încălzite), inclusiv acoperișuri terasă care pot deveni
zone pietonele sau chiar cu trafic auto. În plus, beneficiază de
stabilitate dimen sională și sunt foarte ușor de manipulat în
procesul de execuție, fiind și mult mai subțiri decât alte
materiale, la aceleași caracteristici de termoizolare. Plăcile de
PIR pot fi obținute în diverse variante, simple ori cu cașerare
pe una sau ambele fețe, cu margini în sistem nut/feder etc. 

Drept urmare, investiția într-un acoperiș realizat cu plăci
BauderPIR înseamnă o amortizare rapidă a costurilor, de aceea
sunt utilizate în mod extensiv în construcții noi și renovările
clădirilor exis ten te, contribuind la adu cerea aces tora la
standardele actuale de eficiență energetică și etan șeitate.
Deseori reprezintă o oportunitate
de trans formare a acoperișului cu
pantă în aco periș terasă, prin
imple men tarea unui sistem termo -
 hidroizolant Bauder, inclu siv în
varianta de aco periș verde, spre
încântarea arhitecților și bene -
fici a rilor care pot schimba ra -
dical aspectul și funcțio nalita tea
unei clădiri, fără eforturi finan -
ciare importante.

BauderPIR
n Rezistență la foc și temperaturi ridicate

n Conductivitate termică redusă

n Stabilitate dimensională și dimensiuni
riguroase (etanșeitate)

n Rezistență la compresiune

n Rezistență la umiditate, ciuperci, mucegai
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TERMOIZOLAțII

Tipuri de termizolare cu BauderPIR
n Termoizolaţia pe căpriori - este cea mai bună me -

todă constructivă de izolare, deoarece peste întreaga
suprafaţă a acoperişului este aplicată o anvelopă închisă din
elemente de izolare, care protejează atât spaţiul de locuit,
cât şi structura acoperişului. Prin aceasta, secţiunile
transversale ale căpriorilor pot fi mai subţiri şi se evită com -
plet punţile termice printre căpriori şi pereţii intermediari.
Este produsă în diverse variante, cu straturi de acoperire care
conferă o hidroizolație corespunzătoare: BauderPIR SWE,
PLUS, SF, SDS. Este utilă pentru orice tip de înve li toare,
inclusiv învelitori metalice (cupru, titan-zinc, alu miniu, oțel
inoxidabil sau zincat), aducând în acelaşi produs ter -
moizolaţia, pro tec ţia la foc și izolarea fonică datorită unei
plăci cu fibre din lemn lipite pe partea superioară
(BauderPIR MDE)

n Termoizolaţia kombi – se combină termoizolaţia
între căpriori cu o suprafaţă termoizolatoare suplimentară
deasupra sau sub căpriori și poate fi regăsită în produsele
BauderPIR AZS, SDS și TP KOMBI. Îmbunătăţeşte punc tele
slabe ale termoizolaţiei între căpriori şi permite cons trucţia
de acoperișuri cu secțiune redusă.

n Termoizolaţie pentru interior - indiferent dacă este
vorba de o construcţie nouă sau o renovare, se poate rea liza
o termoizolație sub căpriori, pe planșeu, pe tavanul
subsolului sau pe pardoseală, beneficiind de o grosime
redusă a stratului de material, respectiv cu un strat supli men -
tar lipit de gips-carton sau fibre lemnoase. BauderPIR, în
variantele lui DHW și DAL,  este un material sigur din pers -
 pectiva sănătății beneficiarilor, inodor, care nu permite
dezvoltarea microorganismelor dăunătoare.

BAUDER ROMANIA

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

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

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

n Termoizolaţia acoperișurilor terasă – poate bene -
ficia de acest produs orice acoperiș plan, cu structură de be -
ton, lemn, metal etc. Termoizolaţia cu BauderPIR se
evi  den  ţiază prin proprietățile menționate, dar și prin faptul
că rezistă la bitum fierbinte, deci poate fi izolat cu mem brane
bituminoase fără a suferi deteriorări. Pentru terase sunt
folosite variantele BauderPIR FA, M/MF, T, KOMPACT, FA TE
și TE. Desigur, suprafața rezultată va fi perfect plană (sau cu
pantă pentru surgere, dacă este nevoie), cu toate accesoriile
furnizate de același pro du cător.

La proiectarea de acoperişuri în conformitate cu exi gen -
țele privind protecţia la foc, este de luată în considerare
structura acoperişului ca sistem, deoarece proprietăţile la foc
ale straturilor funcţionale individual permit numai concluzii
limitate privind comportamentul întregului aco periş. Spuma
dură poliuretanică BauderPIR îşi păstreză în caz de incendiu
efectul de izolare, nu picură şi protejează alte straturi
constructive de influenţa focului. Astăzi, în țările dezvoltate
se utilizează în principal termoizolaţii PIR, mai ales pentru
acoperişurile cu suprafeţe mari, care au nevoie de o izolare
termică superioară, dar și de o siguranță sporită în caz de
incendiu.



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

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

Prin multiplele funcţiuni pe care le îndeplinește, aco perișul
joacă unul din rolurile cele mai importante în confi -
guraţia unei construcţii. El trebuie să asigure conco mitent:
protecţie la intemperii, izolare termică și fonică, rezistenţă la
acţiuni dinamice (vânt, seism) și statice (ză padă). De aceea,
proiectarea și execuţia acestuia necesită o atenţie deosebită.
Proiectantul trebuie să ţină cont atât de condiţiile climatice
specifice zonei în care urmează a fi amplasată construcţia,
cât și de respectarea principiilor elementare de fizică a
construcţiilor, în special cele referi toare la difuzia și convecţia
vaporilor de apă.

În ansamblu, acoperișurile de tip șarpantă se bazează pe
conlucrarea a trei elemente principale: structura de rezistenţă
(compusă din popi, clești, cosoroabă, pene și căpriori),
astereala și învelitoarea. În funcţie de tipul so luţiei alese de
proiectant (șarpantă ventilată/neventilată, permeabilă la
vapori sau cu difuzie închisă) și de natura spaţiului interior
protejat, acestora li se adaugă o serie de straturi supli men -
tare, cu rol determinant în asigurarea izolaţiei termice -
/fonice corespunzătoare sau a protecţiei la umiditate (bariere
de vapori, folii anticondens, benzi de etanșare, etc).

Dacă ne referim strict la astereală, trebuie spus că aceas ta,
în ciuda importanţei, nu este întotdeauna și obligato rie!
Pentru a înţelege acest paradox, va trebui să ne con centrăm
atenţia asupra funcţiunilor îndeplinite:
1. suport rigid pentru învelitoare, cu rol în preluarea și

transmiterea directă către căpriori a încărcării din ză padă
(valabil doar în cazul învelitorilor de tip șiţă sau șindrilă
bituminoasă)

2. rol de contravântuire = asigură rigidizarea în plan a
structurii de rezistenţă, în scopul disipării acţiunilor di -
namice (vânt și seism)

3. contribuie la îmbunătăţirea izolării fonice a spaţiului de
la nivelul mansardei, prin atenuarea sunetelor de im pact
(ploaie, grindină) și a zgomotului aerian

4. (opţional, în funcţie de materialul utilizat) reprezintă o
protecţie suplimentară la infiltraţii de umiditate
(condens, ploaie, zăpadă) în interiorul șarpantei

În cazul învelitorilor din ţiglă metalică, ceramică sau de
ciment, preluarea și transmiterea către căpriori a încărcă rii
din zăpadă se realizează prin intermediul structurii su -
plimentare formată din șipci și contrașipci. Prin urmare, la
aceste tipuri de învelitori, astereala nu joacă un rol struc tural,
ci doar contribuie la creșterea rigidității de ansam blu a
structurii șarpantei, ca element de contravântuire.

EGGER Roofing Board –  
placa ergonomică pentru astereală

SFATUL SPECIALISTULUI
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EGGER 
Str. Austriei 2, 725400
Rădăuți, Suceava

Tel.: +40 737 992 998

info-rau@egger.com

www.egger.ro

EGGER ROOFING BOARD – PLACA
ERGONOMICĂ PENTRU ASTEREALĂ

Compania EGGER a lansat de curând pe piaţă placa
pentru astereală EGGER Roofing – un produs unic, a cărui
utilizare face posibilă obţinerea unei planeităţi deosebi te
(condiţie obligatorie de altfel în cazul învelitorilor din șindrilă
bituminoasă).

La origine o placă de calitate OSB/3, produsul se indivi -
dualizează printr-un format de dimensiuni reduse și o frezare
inovatoare a muchiilor. Ambele generează multiple beneficii
pentru montator, care se traduc printr-o viteză sporită la
montaj, pierderi reduse de material și, deloc neglijabil, o
siguranţă a muncii la punerea în operă mult îm bunătăţită
faţă de celelalte produse alternative (cherestea sau placă OSB
cu cant drept).

Pentru montator, beneficiile greutăţii reduse sunt repre -
zentate de  diminuarea semnificativă a efortului fizic la
transportul plăcilor, respectiv faptul că manipularea și in -
stalarea acestora se poate face de către o singură persoană.

Mai multe informaţii despre produsul EGGER Roofing Board sunt
disponibile pe www.egger.com la secţiunea produse pentru
construcţii. 
EGGER oferă soluţii de calitate pentru toate etapele unei con -
strucţii: pardoseli, pereţi, tavan și acoperiș.

Îmbinarea în plan vertical a plăcilor EGGER Roofing se
realizează prin intermediul profilului nut-și-feder de pe
laturile scurte, având rosturi de dilataţie de 2mm încorpo -
rate. Pe lângă precizie și rigiditate sporită, acesta permite și
poziţionarea „în câmp” (între căpriori) a îmbinării, lucru care
în cazul celorlalte tipuri de astereală nu este admis. În atare
condiţii, vorbim de o singură debitare pe capetele de rând,
deci de un randament net superior la montaj (~30% mai
rapid comparativ cu OSB-ul cu cant drept).

Între rânduri adiacente, plăcile se îmbină prin supra -
punerea laturilor lungi, prin intermediul profilului tip „falţ în
trepte” cu rosturi de dilataţie de 2mm de asemenea încor -
porate. Această îmbinare „deschisă” permite corec tarea
micilor abateri de planeitate ale structurii, situa ţie frecvent
întâlnită la căpriorii proveniţi din cherestea proaspăt debitată
și nerindeluită.

Ușurinţa cu care plăcile pot culisa una în raport cu
cealaltă prin suprapunerea muchiilor lungi se datorează
preciziei frezării și constituie un element de particularita te al
produsului. Nu trebuie neglijat nici faptul că, odată
îmbinate, plăcile rămân ferm pe poziţie până la fixarea lor
definitivă pe căpriori. Avantajul este acela că riscul alu necării
– deci, implicit al căderii – acestora de pe acoperiș este
complet eliminat, chiar și în situaţia nedorită a unei rafale de
vânt apărute în timpul montajului. 

EGGER Roofing Board este din toate punctele de vedere
un produs inovator, ușor de transportat și simplu de montat,
ale cărui beneficii se traduc în ultimă instanţă în reducerea
costului manoperei de montaj, atât în raport cu cheresteaua,
cât și cu plăcile standard OSB.    

2,800 x 600 x 12mm 12,1 kg/placă

2,400 x 600 x 12mm 10,4 kg/placă

2,400 x 600 x 15mm 13 kg/placă

Formatele disponibile                  Greutate totală
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LUCRăRI DE REFERINță

Renovarea acoperișului unei clădiri de retail funcționale, și cu un trafic ridicat, necesită o organizare ireproșabilă,
pentru ca operațiunile de montaj să nu perturbe activitatea magazinelor și liniștea clienților.  Pentru un centru
comercial de mari dimensiuni, unde sunt găzduite sute de firme, și vin zeci de mii de clienți pe zi, repararea
acoperișului devine o miză serioasă. De aceea sunt necesare materiale care să poată fi puse în operă rapid, iar
acoperișul să devină funcțional în cel mai scurt timp. O lucrare de asemenea anvergură are nevoie de o logistică
bine pusă la punct, pentru ca șantierul să nu treneze inutil, de o prezență cât mai puțin vizibilă a aplicatorilor
și, desigur, de un profesionalism desăvârșit la toate nivelurile.

Un sistem de acoperiș terasă mai
performant

Lucrarea prezentată aici a vizat refacerea acoperișului unui
centru comercial important din București (Băneasa Shopping
City), cu o suprafață impresionantă – circa 30.000 mp.

Sistemul de acoperiș terasă existent, compus dintr-o ter mo -
izolație cu vată minerală și o membrană PVC, cedase pe alocuri,
prezenta perforări și reprezenta o problemă permanentă pentru
cei care călcau pe el, în timpul intervențiilor cu lucrări de
mentenanță pentru instalațiile situate pe acoperiș. 

Suprafața instabilă, rezistența redusă la compresiune, nu me -
roasele detalii (străpungeri, aticuri, schimbări de nivel, structuri
metalice, parapete etc.) care aveau nevoie de refacerea etan șei -

tății – toate acestea au determinat înlocuirea sistemului pe
aproape întreaga arie a acoperișului. În procesul de selecție a
soluțiilor tehnice, sistemul pe bază de poliuree propus de BASF
s-a detașat clar prin multitudinea de avantaje: elasticitate și
rezistența ridicată la rupere, timp de uscare rapid, aplicație
continuă și fără îmbinări, fixare monolitică pe stratul suport și,
nu în ultimul rând, calitatea certificată și garanția unui brand
recunoscut la nivel global.

Soluția completă a constat în montarea unor panouri rigide
din spumă poliuretanică, cașerată pe ambele fețe cu folie de
aluminiu, fixate cu dibluri, peste care s-a spreiat sistemul lichid
pe bază de poliuree MasterSeal Roof 2111. După montarea
panourilor, rosturile dintre acestea au fost etanșate cu benzi de
aluminiu și bandă de geotextil pentru a mări rezistența la rupere
pe zonele sensibile. S-a obținut astfel o acoperire dură ter mo -
izolantă, cu suprafață continuă, într-un interval redus de timp. 

Logistica de șantier nu a fost simplă. Seara, după închiderea
magazinelor, prima echipă de constructori elimina sistemul vechi
deteriorat, și până dimineața monta panourile. A doua zi
dimineața, echipa de montaj a sistemului hidroizolant începea
aplicarea și finaliza până după amiază. 

Reabilitarea acoperișului de la Băneasa Shopping City -   
sistem lichid pe baz� de poliuree

We create chemistry
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S-a lucrat în etape de 300 - 500 mp/zi, în funcție de condițiile
meteo, și astfel s-a creat un sistem termo-hidroizolant complet nou,
fără rosturi și îmbinări, inclusiv pe aticuri. Membrana hidr o   i zo -
latoare este continuă, fixată monolitic pe suportul din panouri
termoizolante, fiind spreiată inclusiv pe picioarele de susținere a
tubulaturilor, pentru asigurarea etanșeității perfecte a sistemului.

Detalii despre sistem
MasterSeal Roof 2111 este un sistem de protecție hidro izo -

lant pentru acoperiș, ignifug, care se aplică prin pulverizare, cu
elasticitate ridicată, pentru preluarea optimă a variațiilor de

temperatură și cu întărire ultrarapidă. Componenta principală este
poliureea cu întărire rapidă MasterSeal M 811, care per mite
impermeabilizarea indiferent de tipul de substrat existent (beton,
metal, bitum, PVC, lemn, ceramică etc.). Mem brana lichidă se
pulverizează cu ajutorul unor utilaje speciale, iar timpul de uscare
este de ordinul secundelor, ceea ce reduce sem nificativ riscurile
asociate factorilor meteorologici nepre văzuți din timpul aplicării.
După întărire, materialul rămâne elastic (485%) și are o rezistență
ridicată la întindere și rupere. Întrucât panourile termoizolante
erau acoperite cu folie de aluminiu, peste acestea (înainte de
aplicarea poliureei) a fost pulverizată o amorsă pentru suporturi
metalice neferoase MasterSeal P 684. Practic, toate com po -
nentele sistemului de impermeabilizare au fost aplicate prin
pulverizare, timpii de așteptare între straturi fiind extrem de reduși.
După o oră de la aplicarea amorsei, s-a pulverizat mem bra na, care
a putut fi protejată cu stratul final după câteva mi nute de la
aplicare. Stratul final, cu rol de protecție împotriva ultravioletelor
și a supraîncălzirii, a făcut posibilă scăderea tem pera turii aco pe -
rișului cu aproximativ 6°C, față de valoarea inițială - în acest fel,
costurile cu răcirea pe timp de vară au fost reduse semnificativ.

Lucrările de la Băneasa Shopping City s-au desfășurat în așa
manieră încât puțini și-au dat seama că se lucrează pe acoperiș -
vorbim nu doar de discreția aplicatorilor, ci mai ales de avantajele
aplicării lichide: fără prea mult zgomot, fără trans por tarea unor
greutăți mari, structuri suplimentare, personal nu meros, devieri ale
instalațiilor etc. Când vă veți face cum  părăturile la acest centru
comercial, unul dintre cele mai mari din România, veți ști că vă aflați
sub un acoperiș BASF, un argument solid pentru a vă simți protejați.

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

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

Aplicarea amorsei

Pulverizarea cu poliuree 

Stratul final rezistent la UV și la supraîncălzire

Protecția cu MasterSeal 2111 la final
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Sisteme complete de la CREATON:
ceramică, beton, fibrociment
CREATON, brand al concernului belgian Etex Group, este prezent pe piața românească prin mai
multe tipuri de produse pentru învelitoare, care conturează o ofertă extrem de variată, pentru
diverse tipuri de construcții și soluții arhitecturale: țiglă ceramică, o gamă nouă și diversă de țigle din
beton, plăci plane şi ondulate naturale din fibrociment, toate la un excelent nivel de calitate.

Țiglă ceramică premium
Pentru acele proiecte de construcție sau renovare con ce -

pute cu imaginație, pasiune și generozitate, acoperișul trebuie
să reprezinte un etalon al calității, o valorizare a acelui proiect
care să reflecte aspirațiile de estetică și durabilitate ale arhi -
tectului, beneficiarului sau constructorului. Iar când vorbim de
țiglă ceramică, brandul CREATON este similar cu produsele
premium, de o calitate ireproșabilă, cu o notorietate obținută
încă din 1884, când a fost construită prima fabrică modernă
în Wertingen – Germania.

În cei peste 130 de ani de experiență, CREATON a dez -
voltat numeroase game de țiglă ceramică, de forme dintre cele
mai diverse, de la țigla solzi, netedă sau reformată, la cea
profilată, fălțuită sau cu forme speciale (precum cele cu aspect
mediteraneean). Orice tip de casă, de inspirație clasică sau
modernă, a găsit aici o țiglă de formă, nuanță sau textură care
să o definească, ba chiar să îi ridice standardele. 

Modele de țiglă CREATON 
Țiglă solzi: Klassik, Profil, Ambiente, Sakral, Antik, Manufaktur. 
Țiglă profilată: Magnum, Balance, Futura, Premion, Viva,
MZ3, Harmonie, Titania
Țiglă reformată: Terra Optima, Eleganz, Cantus
Țiglă netedă: Domino
Țiglă fălțuită cu adâncitură dublă:
Rapido, Ratio Höngeda, Rustico
Țiglă de format mare: Maxima
Forme speciale: Romano, Herzziegel
Țiglă uluc: Sinfonie, Melodie 

l preţ competitiv
l consum redus de manoperă, eficiență la montaj

datorită formatului mare
l manipulare rapidă, uşurinţă în montaj
l greutate redusă pe metru pătrat
l durată mare de viață
l izolare termică superioară

În prezent, când tehnologia permite și încurajează inovația în
acest domeniu, pot fi obținute forme și dimensiuni care duc la
un alt nivel creativitatea, dar și eficiența investiției sau mon ta jului.

Materiile prime naturale şi procesul de ardere modern, fără
contact, în casete de ardere orizontale, precum şi optimizarea
permanentă a procesului de producţie garantează calitatea cea
mai bună. În plus, CREATON oferă angobe excepționale, cu
aspect mat sau strălucire nobilă, rezistente timp de decenii la
decolorare, zgârieturi, lovituri și factori de mediu agresivi.
Angoba, acel strat exterior de argilă colorată care acoperă țigla,
este de asemenea un material natural, care pe parcursul arderii
se unifică cu materia de bază, devenind parte a ţiglei. 

Produsele premium Creaton i noutățile companiei vor fi prezente între 20 i 23 februarie la cel mai mare târg mondial de
acoperiuri, Dach und Holz Köln, i pot fi vizitate în pavilionul 6, standul 6.109.
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Țiglă din beton Creaton 
“powered by Eternit”
CREATON și-a lărgit recent gama de produse devenind un
furnizor complet de sisteme de acoperișuri. Astfel aveți la
dispoziție, pe lângă țiglele ceramice de o calitate recunoscută
pe plan mondial, patru game de țigle din beton „powered by
Eternit“. În cadrul acestei repoziționări strategice pe piață,
Crea ton a îmbunătățit împreună cu Eternit calitatea supr a -
feței, obținând noi texturi și accente cromatice. Datorită unei
mixări speciale a nisipului utilizat, noile țigle din beton
CREATON au calități superioare:

Gamele de țigle din beton CREATON sunt caracterizate prin
cîteva trăsături care le individualizează în rândul produselor
de gen: caneluri superioare și laterale care asigură drenajul și
etanșeitatea învelitorii (împiedicând pătrunderea ploii, zăpezii
și vântului), forme rotunjite care asigură scurgerea rapidă a
apei, o geometrie originală care conferă personalitate înve li -
torii. Țiglele CREATON sunt dezvoltate pe două linii de pro -
duse, fiecare cu două tipuri de suprafețe / texturi și o gamă
cromatică generoasă, atractivă:

n Universal: țigle cu aspect mat sau lucios pentru acoperișuri
durabile și estetice;

n Planar: țigle cu o suprafață mai fină, mai netedă, în variante
mate sau lucioase, care păstrează acoperișul mai curat, pe
o durată de timp mai îndelungată. 

În lista de accesorii originale de la CREATON veți găsi tot ceea ce face un acoperiș într-adevăr sigur și frumos
- sisteme de parazăpezi și trepte de urcare, ferestre de acces pe acoperiș perfect etanșe (cu profil de cauciuc
și îmbinare metalică), tuburi de aerisire din ceramică, țigle de trecere pentru panouri solare și antene ș.a.m.d.
Pentru parcurgerea acoperșului, de exemplu pentru lucrări ale hornurilor, CREATON a dezvoltat sisteme de
urcare ce sunt caracterizate prin suprafețe de rezemare sigure, anti-alunecare și care se adaptează ideal
acoperișului din punct de vedere vizual.

l Rezistență sporită la tensiuni interne (nu apar
crăpături)

l Rezistență mai mare în timp
l Suprafață mai netedă și impermeabilă
l Canturi riguroase, geometrie stabilă
l Certificare DIN plus

HEIDELBERG
țiglă de beton în stil clasic, cu forme
armonioase, potrivite oricărui tip de
construcție.

GÖTEBORG
cu un profil puternic, dinamic, de inspirație
nordică, care pune în valoare orice acoperiș,
inclusiv pe cele de dimensiuni mici; formele
rotunjite și ample permit scurgerea rapidă a
apei și evitarea murdăririi marginilor.

VERONA
stil mediteraneean, original, cu impact
pentru clădirile care beneficiază de spațiu și
pot fi admirate de la distanță; țiglă premiată
cu renumitul ”Red Dot Design Award” .

KAPSTADT
formă rectangulară, modernă, dimensiuni
riguroase, prindere sigură, potrivită în mod
excepțional pentru acoperișuri cu panouri
solare.
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Plăci ondulate și plane 
din fibrociment ETERNIT

Eternit are o tradiţie de peste 100 de ani în fabricarea
materialelor pentru acoperişuri și fațade, producând prin
tehnologii moderne și ecologice plăci plane şi ondulate
naturale din fibrociment.

Fibrocimentul CREATON este confecţionat din materii
prime naturale - ciment Portland, fibre de celuloză, calcar
măcinat, apă şi aer. Datorită proprietăților sale (durabilitate,
rezistență la intemperii), este un material ideal pentru
acoperişuri şi faţade, montajul simplu asigurând multiple
posibilităţi arhitecturale. 

Plăcile plane, în 35 de variante dimensionale și 30 de
nuanțe, cu suprafață netedă sau structurată,  pot fi utilizate
pentru proiecte unice: clădiri noi, moderne, renovări sau
reveniri la linii clasice. Plăcile de fibrociment se pot aplica prin
sisteme speciale atât la nivelul fațadei, cât și al acoperișului, în
diverse moduri.

Plăcile ondulate, utilizate în construcţiile moderne, cu
precădere la cele agricole și industriale, dar și pentru locuințe
sau alte tipuri de clădiri, au o serie de avantaje care le
dovedesc utilitatea deosebită:

n Placile ondulate ETERNIT pot fi montate începând la o
înclinare a acoperișului de la 7° până la 90° (pentru fațade).

n Masa redusă este importantă pentru statica acoperișului,
dar și în procesul de montaj.

n Permit punerea în operă rapidă şi simplă, fără o pregătire
profesională specială, cu scule uzuale. 

n Formatul mare al plăcilor permite o execuţie rapidă şi
eficientă, cu costuri mai mici. 

n Pot fi folosite la clădiri cu risc mare la incendiu - nu sunt
inflamabile, nu se topesc și nu degajă la incendiu gaze
nocive - clasa A2-s1 d0 (MSZ EN 13501-1)

n Sunt rezistente la coroziune, la atacul organismelor
dăunătoare (mușchi, ciuperci etc.) și nu necesită
întreţinere.

n Fibrocimentul este un material de construcții rezistent la
ger, vânt, intemperii, radiaţii UV şi contribuie la izolarea
termică şi fonică a clădirii.

n Permit un transfer optim al umezelii, prevenind condensul
în interiorul clădirii.

n Produsele ETERNIT au în compoziție materii prime
naturale, putând fi utilizate la realizarea de construcţii
ecologice.

n Nu se încarcă electrostatic și nu perturbă propagarea
undelor radio, precum învelitorile metalice.

n Învelitorile din plăci ondulate ETERNIT sunt disponibile 
în sistem complet, cu toate accesoriile, inclusiv cu plăci
transparente, pentru iluminare interioară naturală.

CREATON South-East Europe Kft.
București  
Str. Vulturilor Nr. 98

Tel.: +40 21 26 920 174 
Fax: +40 21 26 920 175

E-mail: info@creaton-eternit.com
www.creaton.com.ro



19

URSA România
Bd. Ficusului nr. 14A, Sector 1, București

Tel.: 0040 21 269 0663
Fax: 0040 21 269 0664

E-mail: assistance.romania@uralita.com
www.ursa.ro

ȘTIRI

Tehnologie pentru viitor - URSA BiOnic
În octombrie 2017, mai mulți reprezentanți ai presei de

specialitate au participat la o întâlnire cu domnul Sorin
Pană, directorul comercial al companiei Ursa România,
pentru a obține informații despre URSA BiOnic, o nouă
tehnologie implementată în realizarea produselor de
izolare termică și fonică pe bază de vată minerală.
Această optimizare cu un important impact ecologic este
și va fi folosită pentru produsele respective, contribuind
substanțial la menținerea unei atmosfere sănătoase în
interiorul clădirilor, în contextul unei preocupări reale
pentru economisirea energiei și confortul fonic, inclusiv la
nivelul pardoselilor și planșeelor.

F olosirea unor materiale cu “amprentă verde", adică
materiale ecologice, este un beneficiu important care

se adaugă izolării termice și fonice cu materiale premium,
rezistente la foc. În acest scop, se fac pași importanți în
domeniul bionicii, știința care studiază mecanismele
proceselor biologice, în scopul găsirii unor modele ana -
loage aplicabile științelor tehnice. Specialiștii de la URSA
studiază de multă vreme problema cu scopul de obține
produse noi, inovatoare. Ca urmare a eforturilor lor
susținute, a apărut noua tehnologie URSA BiOnic. 

“Tehnologia aceasta aduce pe piața din România pro -
duse mai performante decât produsele comercializate
până acum” arată domnul Sorin Pană, director comercial
URSA România. URSA BiOnic este o tehnologie care
oferă produselor durabilitate, la o performanță premium
și un risc minim pentru utilizatori. Practic, în dezvoltarea
acestor produse a fost realizată o mai bună simbioză între
componente prin liantul biologic utilizat, un amestec de
substanțe organice de origine vegetală. 

Datorită perfor manțelor, produsele au primit
certificatele internaționale Blue Angel, EUCEB, RAL și
EPD. Toate produsele URSA care beneficiază de această
tehnologie sunt marcate cu sigla BiOnic.

“Tehnologia se aplică atât produselor URSA Terra, cât
și produselor URSA Glasswool. Liantul ecologic creează
o atmosferă plăcută în incintă (clasa A +) și contribuie la
reducerea emisiilor de CO2 . Produsele URSA BiOnic au
rezistență excelentă la foc, oferă confort termic și acustic
și posibilitatea reducerii semnificative a consumului de
ener gie în clădiri.  Tehnologia URSA BiOnic aduce pe
piață produse cu o durată lungă de viață și complet reci -
cla bile, este promisiunea pe care compania noastră o
oferă generațiilor prezente și viitoare” - a completat dom -
nul Sorin Pană. 
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ACOPERIȘURI ISTORICE

RENAȘTEREA DIN CENUȘă A UNUI ORAȘ 

Atmosfera din centrul orașului Dresda pare un pic stranie: clădiri cu forme și decorațiuni vag baroce, unele
monumentale, sugestive pentru acest curent al arhitecturii, altele stilizate, toate noi-nouțe, ca ”scoase din
cutie”. Din loc în loc, blocuri standardizate, construite în cea mai plictisitoare manieră comunistă, dar
refinisate decent, unele cu acoperișuri scunde care le fac să arate din alt ”film”, diferit de cel autoton, cu
clădiri cochete, mansardate generos, pe câteva niveluri; și, printre toate acestea, șantiere din care ies la
iveală noi clădiri ale căror siluete par să recompună un oraș vechi, dispărut. Lucrurile stau chiar așa: oamenii
se străduiesc cu obstinație să refacă zona centrală a orașului, distrusă aproape în totalitate în februarie 1945
de aviația anglo-americană, la sfârșitul ultimei conflagrații mondiale. Cu ajutorul fotografiilor vechi, al
picturilor de epocă, al planurilor păstrate în arhive, al celor care încă își mai amintesc vechiul oraș, și cu
eforturi financiare impresionante, este reconstruită din ruine, care deseori sunt doar niște fundații îngropate,
noua (sau vechea) identitate a unuia dintre cele mai frumoase orașe ale Germaniei. 

DRESDA
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exactitate câți oameni au murit - varianta învin -
gătorilor menționează 25.000, cea a local nicilor
peste 150 000, mai ales că în primă vara lui 1945
orașul era plin cu refugiați din estul Ger maniei.
Mulți spe cialiști aseamănă acest eveniment cu
dis tru gerea orașelor japoneze Hiro shima și
Naga saki, cu rezultate strategice militare dis pro -
 porționate în raport de agre sivitatea ata cului,
Dresda fiind mai degrabă un centru cultural.
Winston Churchill însuși, prim-minis trul Marii
Britanii de atunci, și exprimat în doia la cu privire
la corec titudinea acelui bom  bardament.

Primul raid a constat în bombe care au șu bre -
zit sau distrus construcțiile. Al doilea raid a adus
materiale incendiare și din nou explozibili, astfel
încât pompierii, brancardierii și salvatorii nu au
putut interveni. S-au creat adevărate furtuni de
foc, în care diferența de temperatură dintre aerul
încins la 1.500 - 2.000 °C de deasupra și aerul
rece de iarnă de la sol a creat curenți care
aruncau pur și simplu oamenii în foc, iar cei din
subsoluri erau sufocați. În cel mai bun caz,
clădirile își etalau după bombardament doar
zidurile arse și structurile de lemn carbonizat
ale acoperișurilor. 78.000 de locuințe, zeci de
spitale permanente sau de campanie, 63 de
clădiri administrative, 39 de școli și 18 biserici
au fost distruse total. Coșmarul a continuat și
după stingerea focului: incinerarea morților,
care nu au mai putut fi identificați în mare parte,
orașul care era o imensă ruină. Câteva luni mai
târziu, războiul din Europa se încheia, iar
Dresda intra sub ocupație sovietică și guvernare
comunistă pentru 45 de ani. 

Două zile de foc
Niciun acoperiș nu a rămas atunci la locul lui.

În nopțile zilelor de 13 și 14 februarie 1945,
aviațiile britanice și americane au arun cat asu -
pra orașului 3.900 de tone de bombe explozive
și bombe incendiare, într-un moment în care
războiul era deja câștigat, iar în Dresda nu exista
nicio armată, ci numai civili. Este unul dintre
cele mai contro ver sate atacuri militare din
istorie, în care po pu lația civilă a trebuit să
suporte direct ororile războiului; argumentele
celor care susțin legi timitatea acestui bom bar -
da ment spun că astfel armata sovietică a putut
înainta mai rapid către Berlin, iar fabricile de
muniție naziste în care activau 50.000 de
muncitori, centrul feroviar și de comunicații au
fost dezac tivate. Consecința a fost că au murit
zeci de mii de civili, iar centrul celui mai frumos
oraș baroc al Germaniei a fost distrus în
proporție de 90%. De fapt, nici azi nu se știe cu
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Au durat luni și ani să fie îndepărtat molozul
(cu mâinile și cu unelte rudimentare de cele mai
multe ori) și să fie făcute primele planuri de re -
sis tematizare a zonei, după conceptul unui oraș
cu totul nou. În deceniul al șaselea al secolului
XX, în centrul orașului încă pășteau oile printre
ruinele a ceea ce anterior fusese mân dria arhi -
tecților germani. Adevăratul re viri ment a apă -
rut după reunificarea Germaniei, când aici au
început să fie investite sume impresionante.
Este greu de conceput că, după 70 de ani (re -
construirea a început timid în 1951), acea zonă
poate fi refăcută cu exactitate, dar lu cru rile se
conturează din ce în ce mai bine și se lucrează
în continuare. 

Dresda este capitala landului federal Saxonia,
cu o populație de circa jumătate de milion de
locuitori, fiind al doilea oraș ca mărime al
landului, după Leipzig. Sediu al prinților
electori și regilor Saxoniei, aici s-a dezvoltat în
secolele XVII – XVIII o minunată arhitectură
în stil baroc și rococo, începând cu inițiativele
lui Frederick Augustus al II-lea cel Puternic,
devenit în 1697 și regele Poloniei. În epoca
modernă aici s-au dezvoltat industria auto, foto
și de echipamente medicale, serviciile bancare
și producția de alimente. 

Castelul din Dresda sau
Palatul Regal (Dresdner
Residenzschloss) este una
dintre cele mai vechi clădiri
din Dresda, din care au
condus timp de aproape 400
de ani electorii și regii
Saxoniei din Linia Albertină a
Casei de Wettin. Clădirea,
cunoscută pentru diferitele
stiluri arhitecturale folosite,
de la baroc la neo-
renascentist, este folosită azi
drept complex muzeal.
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Deși a suferit în timpul războiului de șapte ani
cu Prusia, ca și în timpul războaielor napo leo -
niene, când aici a avut loc o bătălie în 1813,
orașul și-a păstrat farmecul intact până la ju -
mătatea secolului trecut, când a fost marcat
pentru totdeauna de bom bar damente. Richard
Wagner a trăit în Dresda 6 ani ai copilăriei, deși
se născuse în Leipzig, fiind unul dintre orașele
de care era profund legat. 

Aici au fost în mor mântați membri ai fa mi liei
lui Wagner, inclusiv prima soție, a compus
Tann häuser și Lohengrin. În prezent, Dresda
este una dintre cele mai dina mice zone indus -
triale și de IT ale Germaniei și este vizitat anual
de milioane de oameni pentru a vedea centrul
vechi refăcut, care fascinează o dată în plus
știindu-i-se po ves tea. 

În fațadele unor clădiri refăcute pot fi iden tifi -
cate bucăți de zidărie de o culoare mai închisă:
sunt tot ce a mai putut fi recuparat și refo losit din
construcțiile originale. Aripa Georgen  bau, cea
mai veche porțiune din Pa la   tul Regal (contruită
la 1530), Turnul Haus mann (și el o parte a
vechiului palat), bi serica catolică Hofkirche de la
1751 care găzduiește mor mintele a 49 de
conducători ai Saxoniei, pasajul dintre palat și
biserică, Semper Opera House, redeschisă în
1985, sunt funcționale în urma reparațiilor mai
mici sau mai mari efectuate după război. 

Neues Rathaus, noua
primărie, este o clădire
monumentală
construită în 1905 - 1910
în stil neo-renascentist,
împrejurul unui vechi
turn baroc de 98 metri
înălțime. Aceasta a
înlocuit vechea primărie
de la 1744 care devenise
neîncăpătoare pentru
orașul în dezvoltare.
Distruse în tipul bom -
bar da mentului, aceste
clădiri din epoci diferite
au fost refăcute, dar nu
toate la fel de bine. 
A dispărut armonia
dintre turnul refăcut 
cu pre cizie și aripile
principale reconstruite
în grabă, într-o formă
simplificată. Totuși,
turnul rămas are o reală
valoare. Cupola lui de
cupru are o statuie 
a lui Hercules de 5 metri
înălțime, cunoscută 
sub numele de “Omul
de aur”. 

Academia de Arte Frumoase este renumită și datorită
domului de sticlă al clădirii principale - denumit în mod
colocvial ”Storcătorul de lămâi”, datorită formei sale
inconfundabile. Clădirea a fost construită între 1887 și 1894
și a fost inaugurată ca Academia Regală de Artă, iar forma
actuală a cupolei datează din 1991, respectând cu
aproximație planurile inițiale.
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Frauenkirche – șase decenii de
așteptare

Biserica luterană Frauenkirche, monument
baroc din secolul al XVIII-lea, a fost distrusă în
totalitate în 1945. Ruinele sale îngropate în
moloz au rămas decenii la rând neatinse, ca un
memorial al războiului. Adevărul este că nici
autoritățile comuniste nu au avut suficiente
motive pentru a face mai mult, și tot ce a fost
construit sau reconstruit în zonă a beneficiat de
resurse insuficiente. Odată cu căderea Zidului
Berlinului și reunificarea Germaniei, un grup de
cetățeni a dat un nou impuls pentru a reface
Frauenkirche. Ruinele au fost demolate definitiv
în 1993 și s-a început reconstruirea ei de la zero;
spre surprinderea inițiatorilor, mulți cetățeni ai
orașului au apărut cu fragmente valoroase din
ve chea clădire, pe care le luaseră dintre dărâ mâ -
turi și le păstraseră cu teamă de autorităile co -
mu niste în speranța că acest proiect va fi
demarat vreodată. Prin diverse moduri, au fost
recuperate circa 3.800 astfel de fragmente.
Planurile au fost urmate după cele originale,

încă păstrate, interioarele după fotografii din
perioada ce a precedat bombardamentul. În
2005, la 60 de ani după distrugerea sa,
Frauenkirche revine în orizontul Dresdei cu
cupola ei zveltă și decorațiunile baroce de o
frumusețe aparte. Refacerea a costat nu mai
puțin de 180 de milioane de euro, și a fost dedi -
cată aniversării a opt secole de existență a ora -
șului, sărbătorită în 2006. Cei mai mulți germani
au considerat că este un efort justificat, această
biserică fiind comparată, ca importanță
spirituală, cu catedrala St. Paul din Londra.
Britanicii au donat și ei pentru reconstrucție, ca
simbol al reconcilierii germano-britanice.
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Palatul Zwinger
În anii 1710 – 1719, sub Frederick Augustus

al II-lea cel Puternic, Elector de Saxonia, apoi
Rege al Poloniei și Mare Duce de Lituania, se
construiește în Dresda cea mai mare parte a
acestui impresionant palat care trebuia să fie o
replică germană a Versailles-ului. Frederick
tocmai fusese într-un voiaj prin Europa și
fusese marcat de realizările lui Ludovic al XIV-
lea, față de care nu se considera mai prejos.
Moartea lui din 1733 avea să lase lucrurile
oarecum neterminate, dar au fost reluate în anii
1747 – 1755, când a fost construită galeria ce
închide complexul de clădiri, spre Elba. Palatul
avea să se numească Zwinger (țarc), ca o aluzie
la locul strâmt alocat – o zonă folosită în trecut
pentru turnire, întreceri și alte distracții de la
curtea regilor, înghesuite între ziduri și for tif i -
cații. Astfel apare această superbă clădire în stil
baroc, construită din gresie, cu pavilioane și
galerii care serveau drept orangerii, cu fântâni
și sculpturi aparținând lui Balthasar Permoser,
cel mai faios sculptor german al generației sale
(de fapt austriac), aflat prin arta sa la granița
dintre baroc și rococo. Și aici bombar da men -
tele celui de Al Doilea Război Mondial au făcut
pagube serioase, dar refacerea generală din anii
1945 – 1951 a decurs rapid, iar în 1963 era adus
prin restaurări continue la forma sa din
perioada interbelică.    
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Un muzeu al blocurilor comuniste
La Dresda a preocupat o dilemă care ar trebui

să ne intereseze și pe noi: ce facem cu blocurile
din perioada comunistă, fără o valoare
arhitecturală și nici foarte confortabile? Acolo
a fost înființat  chiar un muzeu al “orașelor dor -
mitor” construite în fosta Republică Demo crată
Germană. Cu “know-how” sovietic, au fost
ridicate în Germania comunistă blocuri tip, de

15 – 20 de etaje, care însumează circa un milion
de apartamente, inițial doar pentru a găzdui
sutele de mii de oameni rămași fără locuințe în
timpul războiului, apoi pentru a marca so -
cialismul victorios. Aici și la Magdeburg au fost
construite primele asemenea blocuri, denumite
“Plattenbau”, sau în limbaj folcloric, cu o doză
indubitabilă de ironie, “toalete – salon cu chi -
cinetă”. În general, vorbim de un peisaj urban
similar celui românesc din a doua jumătate a
secolului trecut, cu deosebirea că, după reuni -
ficarea Germaniei, acolo s-a investit serios în
modernizarea lui, nu doar la fațade, ci și la
interioare și instalații. Iar blocurile impro prii sau

amplasate nefericit sunt pur și simplu înde păr -
tate, pentru a reface un peisaj urban degradat,
în zone care ar trebui să reprezinte ceva pentru
civilizația respectivă. Apare așadar întrebarea
firească: ce facem cu aceste blocuri, le păstrăm,
le convertim în altceva sau le trimitem la
muzeu? Pentru germani, răspun su rile par mult
mai simple... dar nu chiar tot deauna. 

Odată ce a fost recuperate aceste prime clădiri
de patrimoniu, a apărut o controversă
justificată: ne întoarcem la baroc sau mergem
înainte cu ceva mai nou, eventual în manieră
decons tructivistă, așa cum și-ar dori unii
arhitecți?
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INTERVIU

Doamnă profesor, care sunt principalele surse de
zgomot, problematice pentru lo ca tar ii unei case sau ai
unui imobil de locuințe?

După modul de propagare, zgomotul poate fi aerian,
care ia naștere și se propagă prin aer, sau zgomot struc -
tural, produs de vibrațiile care apar în corpurile solide, și
prin care se propagă. Acesta din urmă poate fi zgomot de
impact sau provenit din instalații, și care se propagă tot
prin structura clădirii. În marile orașe, cea mai des men -
ționată sursă de zgomot este totuși traficul, care poate fi

pe sol, aerian și subteran. Zgomotul din trafic perceput
de locatari depinde de mulți factori – cum ar fi: viteza
autovehiculelor, numărul și calitatea lor, tipul terenului,
distanța receptorului față de sursă, ambient ș.a.m.d.
Câteva detalii puteți găsi și în cartea mea “Acustica pen -
tru arhitecți”, care a fost tipărită în două ediții. În prin ci -
piu, pentru a ne proteja de zgomot ar trebui să se ac ționeze
fie la sursă, fie prin izolarea pe căile de pro pa gare, fie prin
izolarea la receptor, adică la lo catar, prin îmbunătățirea
indicelui de izolare al elementelor de fațadă, sau acoperiș.

PROIECTAREA ACUSTICă
TREBUIE FăCUTă ODATă CU
PROIECTAREA DE ARHITECTURă
Interviu cu Doamna Conf. Univ. Dr. Ing. Mariana Cristina Stan,
membru al Comisiei de Acustică a Academiei Române
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Unii proprietari de acoperișuri se plâng de
zgomotul ploii pe acoperiș. Ce le recoman dați?

Da, povestea cu “orașu-n care plouă de trei
ori pe săptămână”… Determinarea în laborator
a zgomotului produs de ploaie pe un anumit fel
de acoperiș este reglementată la noi în stan -
dardul ISO 10140-1:2010, Amendamentul
2:2014 și ar trebui să se țină cont de acesta,
pentru că este conceput pentru confortul
oamenilor. 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, ar putea fi aplicată sub învelitoare o
membrană izolatoare la zgomot de impact. În
privința învelitorii, dacă zgomotul precipi ta -
țiilor deranjează foarte mult, se pot folosi, în loc
de tablă, panouri sandwich cu un grad ridicat
de izolare fonică (două straturi de plăci metalice
cu vată minerală /poliu retan /polis tiren între
ele). Spre interior, creșterea izolării fonice se
face prin realizarea unui tavan suplimentar
dintr-o placă de gips-carton cu proprietăți
acustice izolatoare spe ciale, având la intrados
plăci din vată minerală. 

Ce soluții de tratament acustic a clădirilor
avem la dispoziție pe piață și ce recomandați
în general?

În primul rând, putem vorbi de vata mine -
rală, eficientă pentru pereți și acoperiș, ca ma -
te rial fonoabsorbant. Este un material elas tic,
util și ca izolare termică, pe care îl reco mand în
foarte multe situații. Alternativa ar fi polisti -
renul ecruisat, un polistiren ex pandat și apoi
presat, până ajunge la 75% sau chiar 50% din
grosimea inițială. Acesta poate fi folosit precum
vata minerală, pentru că are proprietăți elastice,
aspectul cel mai important în absorbția de unde
sonore. Sunetul, de diferite frecvențe, intră între
pori sau particule și este atenuat acolo.

Polistirenul extrudat și cel expandat nu au un
rol important în confortul acustic; acestea au
celule închise, care nu asi gură elasticitatea nece -
sară. În interiorul clădirii, pentru planșee, sub
pardoseală, se poate interveni de asemenea cu
vată minerală de mare densitate sau cu di ver se
membrane izolatoare (de exemplu din cauciuc
tocat și liat), care au efect pentru zgo motul de
impact, fiind de asemenea ma te riale elastice,
eficiente ca underlay sub parchet sau laminat. 

Pentru tratamente acustice ale pereților la
interior, aș mai putea menționa poliuretanul
sub formă de burete. Sunt acele acoperiri sub
formă de conuri, care au însă, de cele mai multe
ori, valori mici la frecvențe joase. Tot pentru
pereți, chiar dacă nu este un absorbant după
modelul celor discutate mai sus, avem pano -
urile de gips-carton cu perforații. Funcționează
pe principiul rezonatorului: sunetul intră pe
orificii și ajunge în spatele panoului, unde
cavitatea e mare, și își consumă energia. Astfel
sunetul nu mai iese prin perforație cu aceeași
energie cu care a intrat. În funcție de mărimea
si numărul orificiilor, plăcile de gips-carton
sunt fonoabsorbante de un anumit nivel, fiind
folosite pentru controlul acusticii unor săli de
concerte sau evenimente. 

Sunt utilizate corect aceste materiale?
Sunt încă multe confuzii, chiar și printre cei

care promovează produse în acest domeniu, de
aceea nu sunt folosite cele mai potrivite ma -
teriale într-o situație dată; rezultatele sunt
atunci departe de cele așteptate, sau resursele
sunt folosite ineficient. E bine să accentuăm că
vata minerală nu face izolare fonică, ci absorbție
de unde sonore. 
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Pentru izolare fonică avem materiale ca
betonul, cărămida și BCA-ul, în ordinea capa -
ci tății de izolare. Betonul este un izolator relativ
bun, pentru că respectă legea masei: un
element izolează cu atât mai bine câ cât e
mai greu. Prin metal zgomotul se trans mi te cel
mai ușor, pentru că vibrează puternic, chiar
dacă este lestat. Vata minerală absoarbe sune -
tul, de aceea nu se mai aude sunetul în spatele
ei. Inserată în perete dublu placat, aceasta nu
face deci izolare, ci reduce zgomotul – prin
absorbție  –  la trecerea dintr-o parte în cealaltă.

Dacă sursa și receptorul sunt în ace lași spațiu,
de regulă trebuie să fac absorbție cu un material
poros, ca să nu deranjez recep torul. Dacă sursa
și receptorul sunt în spații diferite, între ele fac
izolare prin ma te riale cu masă mare. 

Mai sunt situații când apar probleme cu țevile
de instalații, iar izolarea interioară a planșeului nu
este suficientă, trebuie intervenit cu așa-numitele
“cochilii” pentru țevi. Am întâl nit o situație în care
deasupra dormi to rului era amplasată o cameră
tehnică, deci vă dați seama ce disconfort se putea
crea. Iar situa ția devine și mai dificilă când aceste
con ducte sunt fixate de perete prin sisteme de
prindere rigide, și nu prin inter mediul unor coliere
elastice, cum se reco mandă.

Ce ne puteți spune despre sălile de concerte
și audiții?

Sălile de concerte sunt cazuri particulare,
unde se face absorbție controlată, de 30%, 50%
etc. Aici aș menționa două principii. În primul
rând, totdeauna în spatele sălii trebuie să am un
perete absorbant, pentru ca sunetul să nu se
întoarcă în ceafa auditorului. În al doilea rând
niciodată nu las față în față doi pereți
reflectanți, pentru că între ei se formează unde
staționare, un fenomen care se mai numește
“ecou de fluturare” – undele sonore se reflectă
dintr-o parte în alta. Aș mai adăuga faptul că
ecoul și reverberația sunt două fenomene
diferite. Ecoul apare când sunetele se repetă,
auzindu-se distinct unul față de celălalt,

INTERVIU

Protecția acustică față de
zgomotul străzii trebuie
asigurată atât la nivelul
pereților exteriori, cât și 
prin materialele
fonoabsorbante ale
acoperișului. 
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datorită reflectării undelor acustice. În acest
caz, diferența între unda directă și cea reflectată
este mai mare de 17 m, valoare ce are legătură
cu frecvența cu care  poate vibra membrana
timpanului. Reverberație înseamnă prelungirea
sunetului, scăzând în intensitate, după oprirea
sursei sonore.  

Domeniul acesta al sălilor de concerte este
unul foarte sensibil. Aici aș da un exemplu din
perioada interbelică: la celebra sală Scala din
Milano, muzicienii, dar și spectatorii, au consta -
tat la un moment dat că acustica sălii s-a înrău -
tățit. În urma unor studii, s-a tras con cluzia că
acustica se schimbase din cauza modei!
Doamnele din sală nu mai aveau fuste la fel de
lungi și voluminoase, adică exista mai puțin
material fonoabsorbant în sală; s-au modificat
atunci tratamentele acustice ale pereților sălii.

Multe săli de evenimente amenajate recent
au o acustică foarte agresivă, greu de su -
portat în interior....

Aceasta pentru că nu sunt înțelese avan -
tajele unor tratamente acustice. Problema cea
mai mare a proprietarilor de săli de evenimente
nu este neapărat confortul celor din interior -
oricum, nivelul de zgomot este atât de mare
încât poate nici nu mai contează dacă sunt 90
sau 100 dB. Contează cum izolează față de
camerele vecine, pe orizontală și verticală, dar
mai ales față de clădirile vecine. Dacă am în sală
100 dB, din care să zicem că afară ajung 60 dB,
prima clădire de locuit trebuie să fie la distanța
de 40 – 50 m, pentru ca sunetul să se reducă
până la limita admisibilă de 50 dB la distanța de
2 m de fațada blocului respectiv. Recent am
refuzat să fac studii și să pun ștampila de
verificator pentru acele corturi de evenimente,
pe care ei vor să le așeze la 20 de metri de cea
mai apropiată clădire. E complicat și când se
construiește o biserică, cu clopotnița lângă
blocuri... Există acel principiu în drept, al
primului sosit, care trebuie respectat. 

Oamenii sunt foarte greu de schimbat, chiar
și după situații precum cea de la Colectiv. Încă
nu este înțeleasă responsabilitatea unui proiect,
a unui aviz ISU etc. 

Trebuie să existe un proiect, cu căi de acces,
structură, materiale, com par timentări – toate
acestea au legătură cu un proiect de acustică.
Poate este și motivul pentru care multe proiecte
bune eșuează în această fază, pentru a fi reluate
apoi cu alte soluții, nu neapărat profesionale.
După incendiul de la Colectiv a apărut ideea ca,
pen tru a evita folosirea unui material com bus -
tibil poros, lăsat aparent, să fie folosite pentru
fonoabsorbție plăci de vată minerală, ceea ce este
o grozăvie. Materialul este bun, dar nu poate fi
lăsat apa rent, să intre fibrele de vată pe căile res -
piratorii ale oamenilor. Avem o res pon sabi litate
nu doar pentru confortul acus tic, ci și pentru
sănătatea și siguranța oamenilor care bene ficia -
ză de aceste soluții.

Și aș vrea să închei cu o concluzie: pentru a
obține rezultate bune în privința izolării fonice și
a confortului acustic, proiectarea acustică tre -
buie făcută întotdeauna de la începutul unei
lucrări, odată cu proiectarea de arhitec tură.

Conf. Univ. Dr. Ing. 
Mariana Cristina Stan

Absolventă a Facultății de Construcții
Civile și Industriale, a lucrat peste 30 de ani
la Laboratorul de Acustică al Institutului de
Cercetări în Construcții INCERC București,
apoi a predat 10 ani disciplina “Fizica cons -
trucțiilor” la Facultatea de Arhitectură a
Universității Spiru Haret.

A realizat proiectarea acustică a unor săli
importante din București și din țară: sala
“Eutherpe” a Universității Spiru Haret, Stu -
dioul Albastru al Televiziunii “România de
Mâine”, studiourile TVR Tg. Mureș, sala de
spectacole și studioul de înregistrări la Teatrul
“Constantin Tănase”, aula Bibliotecii Națio -
nale din București, Sala Mare, Sala Mică,
Sălile Pictura, Atelier și Multimedia de la
Teatrul Național București, Teatrul pentru
copii și tineret Excelsior din Bucu rești, sala de
teatru din Club Vila Bran, rea me najarea
teatrului “Sică Alexandrescu” din Brașov. 

Acustica unei clădiri
depinde de orice element
de construcție, iar
materialele trebuie stabilite
în funcție de destinație,
amplasament, arhitectura
generală și amenajările
interioare.   
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PALATUL CREDITULUI
INDUSTRIAL

TiTan-zinc și ardezie la 
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Palatul Creditului Industrial, clădire re pre zentativă pentru
zona centrală a Capitalei, beneficiază în prezent de o
renovare în detaliu, una dintre etapele majore fiind refa -
cerea acoperișului - lucrare importantă pentru protejarea
edificiului, pentru arhitectura lui, care a început efectiv în
august 2017 și se va încheia la începutul primăverii lui 2018.
Palatul Creditului Industrial și Palatul Societății de Asigurări
”Generala” (acestea sunt denumirile originale, de până la
instaurarea regimului comunist, care le-a schimbat des ti -
nația) formează împreună un semicerc vis-à-vis de clădirea
Universității, îmbrățișând esplanada cu statuile a patru
personalități marcante - Ion Heliade Rădulescu, Mihai
Viteazul, Gheorghe Lazăr și Spiru Haret.

Esplanada Universității
permite perspective

spectaculoase asupra
tuturor clădirilor

monumentale din zonă

Palatul BCR

c u câțiva ani în urmă descriam re no -
varea clădirii ală turate, Palatul Societății
de Asigurări “Gene rala”, în prezent

sediul Băncii Comerciale Române, care a de ru -
lat o investiție impresionantă pentru refacerea
întregii construcții, inclusiv a acoperișului. O
echipă ex pe rimentată de la cunoscuta firmă
Valcon Roofs a reușit atunci să redea acelui
acoperiș strălucirea de odinioară, ba chiar mai
mult de atât, folosind materiale premium din
titan-zinc de la producătorul german Rhein zink.
În 2017 a venit momentul ca și “sora” acestei
clădiri să se bucure de același tratament, cu
aceleași materiale și beneficiind de expe riența
aceleiași firme de montaj. 

Primele decenii
Palatul Creditului Industrial a fost cons t ruit

în anii 1934 – 1935 după planurile renu mitului
arhitect George Matei Cantacuzino, pe fun -
dația unui proiect nefinalizat de la începutul
secolului al XX-lea. Arhitectului G. M. Can ta -
cuzino (1899 – 1960) i se datorează multe alte
clă diri emblematice din România, precum
Palatul Crissoveloni , Hotelul Belona din Eforie,
Hotelul Rex din Mamaia, renovările de la Pala -
tul Mogoșoaia sau Biserica Trei Ierarhi din Iași. 

Palatul Societății de Asigurări “Gene -
rala” fusese ridicat alături în 1906, ca operă a
arhi tectului Oscar Maugsch. 

Întreg ansamblul, compus din două imobile
simetrice, fusese propus inițial după un
concept unitar, pe locul fostei grădini a
Palatului Șuțu (clădire existentă și azi, ca
Muzeu al Municipiului București). Dar au
apărut câteva dificultăți financiare și de natură
imobiliară, iar terenul pe care se construise
doar fundația celui de-al doilea corp a fost
vândut mai târziu unor investitori care aveau
nevoie de el și, desigur, resursele necesare:
Societatea Națională de Credit Industrial.
Această instituție publică fusese creată în 1923,
cu contribuția statului și Băncii Naționale a
României (care însumau jumătate din acțiuni),
respectiv a mai multor bancheri români, având
rolul de a finanța industria țării, aflată în acea
perioadă la început dar în plină dezvoltare.
Astfel, la aproape trei decenii de la inaugurarea
primei clădiri pe terenul din fața Universității,
apare și cea de-a doua, Palatul Creditului
Industrial, cu o structură asemănătoare, dar
într-o interpretare ușor diferită, mai simplă.
Spre deosebire de ornamentica somptuoasă de
la prima clădire, cea de-a doua a păstrat stilul
clasicist prin simetrie și coloane ionice, res -
pectiv două cupole cu lanternou aduse însă cât
mai mult spre esență. Ca și clădirea Uni -
versității, aceste două clădiri respectau normele
neoclasicismului, influențate de eclectismul
academic al anilor 1900, ceea ce face ca zona să
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aibă o anumită coerență. În mod asemănător,
într-un stil care trebuia să sugereze ordine și
echilibru, au fost construite în acel perimetru mai
multe clădiri ce găzduiau instituții financiare –
de exemplu Palatul Bursei (de venit Biblioteca
Națională în timpul co mu nismului), sau Palatul
Băncii Naționale. 

Marii industriași ai României interbelice
(Ma laxa, Mociornița, Auschnitt) au fost spri ji -
niți la un moment dat de Societatea Națională
de Credit Industrial. După Al Doilea Război
Mondial, când a suferit pagube în timpul unui
bombardament american, mai ales la nivelul
acoperișului (1944), edificiul a fost refăcut și
na ționalizat de comuniști, ca și ins ti tu ția găz -
duită aici, cu toate resursele ei, de ve nită Banca
de Credit pentru Investiții. În anii respectivi
cornișa acoperișului era “de co rată” cu slo ganuri
co muniste, datorită vizi bili tății ma xime și fap -
tu lui că liderilor comuniști le plăcea să ia cu -
vântul de la balconul Uni ver sității, strângând în
acest spațiu mii și mii de oameni cu pancarde.
Se putea citi cu litere mari, la nivelul cornișei,
“Trăiască Partidul Mun citoresc Ro mân”, sau
mai târziu “Stima noastră și mândria etc.”, cu
portretul cores pun zător. 

După căderea comunismului din 1989, bi -
rou rile clădirii au fost folosite pentru o pe -
rioadă ca sediu al unui partid important, iar în
anii din urmă s-au impus lucrări de renovare,
clă direa devenind învechită ca funcționalități
și destul de insalubră.

Un acoperiș solicitat
La nivelul acoperișului, învelitoarea ruginită

de pe zona mansardată (deasupra fațadei prin -

cipale) arăta faptul că la renovarea rapidă de
după bombardamentul din 1944 s-au folosit
materiale mai ieftine – în special tablă gal va -
nizată. S-a impus așadar necesitatea refacerii
parțiale a șarpantei, pentru un acoperiș care a
suferit timp de decenii în lipsa unei protecții
reale în fața intemperiilor. Chiar dacă orna -
men tica nu este una extrem de complicată,
acoperișul este prevăzut cu o multitudine de
detalii care să preia în mod optim apele meteo -
rice, ceea ce face ca lucrul montatorilor să nu
fie deloc simplu. În plus, există o serie de lu -
carne, protecții pentru cornișe, dolii și coame
care au un rol estetic și nu pot fi neglijate. 

Noul proiect, conceput să respecte arhi tec -
tura generală a clădirii, a adus cu sine o mul -
țime de materiale și facilități inovatoare, care
contribuie la rezistența acoperișului, dar și la
creșterea gradului de confort de sub acesta. În
primul rând, au fost folosite materiale de înve -
litoare de cea mai bună calitate, de pro ve nien -
ță germană: tablă din titan-zinc de la
Rhein zink și, pentru cele două cupole mari,
plăci de ardezie Rathscheck. 

În imediata apropiere,
echipa Valcon Roofs
execută o altă lucrare
importantă, acoperișul
Bisericii Sf. Nicolae
(Biserica Rusă), pentru
care este folosită tablă 
de cupru TECU GOLD 
de la KME. 

LUCRAREA EDIțIEI

Refacerea lucarnelor și a
ornamentelor metalice
presupune lucrări de
tinichigerie pe care puține
firme din România, chiar
din Europa, mai știu și pot
să le execute.  

Ferestrele VElux permit iluminarea naturală a  spațiilor de sub acoperis, la un
nivel superior celui dat de  lucarnele existente, renovate și ele. Astfel, mansardele
devin spații valoroase, ferestrele VElux fiind perfect integrate în arhitectura
clasică a clădirii.
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Întrucât acoperișul are rupere de pantă, în
zona superioară (cu înclinație redusă) a fost
folosită tablă plană gri-albăstrui, iar în zona
inferioară, cu pantă mare și mai vizibilă, au fost
montați solzi rec tan gulari din același material,
în nuanță gri grafit. Tot de la Rheinzink au
provenit și sistemele pluviale (gheaburi și
burlane), respectiv materialul titan-zinc gri-alb
pentru realizarea ornamentelor. Pentru ilu mi -
na rea zonei de sub acoperiș au fost instalate
ferestre de mansardă Velux, existente la
mo men tul montajului învelitorii, dar care au
trebuit de mon tate pentru realizarea învelitorii
și apoi repuse pe po ziții. Mansarda edificiului
de patrimoniu e astfel pusă pe deplin în va loare,
ferestrele Velux fiind perfect integrate în
arhi tectura clasică a clădirii. Așa cum pro -
cedează deseori, pentru efi cien ță și o calitate
mai bună a lucră ri lor, și nu în ulti mul rând
pentru sigu ranța montatorilor, Valcon Roofs a
exe cu tat o parte din tinichgerie în atelier, unde
are o echipă dedicată. 

Piața Universității este un reper pentru Bu -
cu rești și chiar pentru întreaga țară. Este în pri -
mul rând o inter secție de importanță ma joră,
“La Grande Croisée”, după modelul ur ba nis -
mului hauss mannian, trasând practic axele Bu -
cu reștiului după cele patru puncte car di nale. În
ime diata apropiere se află Teatrul Na țional, Uni -
ver sitatea, Ministerul Agricu l turii, și nu foarte
departe Kilometrul Zero al României, Centrul
Vechi, sedii ale unor im por  tante instituții ale
statului, construite în epoca de modernizare de
la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul se co -
lului al XX-lea. Odată cu renovarea clădirii
despre care am vorbit aici, suntem convinși că
este tica zonei se va îmbunătăți sensibil, iar noua
esplanadă va deveni cel mai important punct de
întâlnire al Bucureștiului, așa cum are orice mare
oraș european.

Lucrările pentru
acoperiș au fost
executate fără a se
interveni prin
interiorul clădirii, ci
doar din exterior,
pe schele și sisteme
de ancorare.  

Palatul Creditului Industrial
înainte de renovare
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EVENIMENT

Producători din toată lumea au prezentat mobilier
clasic și modern, realizat în principal din lemn
masiv sau conglomerate, dar în același timp și alte

tipuri de materiale, echipamente sau accesorii întâlnite
în domenii precum prelucrarea lemnului, amenajările
interioare și exterioare. Am remarcat o tehnologizare tot
mai accentuată a proceselor de prelucrare a lemnului
pentru construcții, ceea ce reduce pierderile și ridică
nivelul calitativ al industriei. De asemenea, se pune tot
mai mult accent pe conglomeratele din lemn, atât în
realizarea șarpantelor, cât și pentru amenajările
interioare, cu finisaje integrate în concepte de design
bine definite. 

Pe zona de scule și echipamente (inclusiv consu ma -
bile, scule tăietoare, abrazive etc.), se pune accent pe
gamele profesionale și pe training-urile continue,
personalizate, pentru a crește gradul de specializare al
aplicatorilor. Cei mai mulți furnizori de echipamente,
maşini, utilaje, materii prime și accesorii au fost
concentrați în pavilionul central, unde am avut standul,
ceea ce ne-a permis să observăm noutățile tehnice care
pot fi utilizate în acest domeniu. Pe tot parcursul
evenimentului au avut loc demonstrații practice, dar și
alte evenimentele conexe: simulări de design interior,
conferinţe şi seminarii, tombole. Vizitatorii BIFE-SIM au
beneficiat astfel de prezentările și ofertele speciale a
peste 300 de companii expozante din 14 țări (Austria,
Bulgaria, China, Cehia, Germania, Grecia, Italia, Mace -
donia, Moldova, Polonia, România, Rusia, Ucraina,
Ungaria). „BIFE-SIM 2017 se remarcă și prin parti -
ciparea companiilor străine, gradul de interna țio na lizare
al acestei ediții fiind de 18%, în creștere cu cinci procente
față de ediția precedentă.”, a declarat domnul Mihai
Costriș, director general ROMEXPO. 

BIFE-SIM 2017 
BIFE – SIM, cel mai mare târg internațional de mobilă,
echipamente și accesorii pentru industria lemnului din
România,  a avut loc între 13 și 17 septembrie 2017 la
Romexpo, unde au expus producători români și impor-
tatori care și-au prezentat produsele și serviciile direct
celor interesați. Revista noastră, partener media al eveni-
mentului, a fost pusă la dispoziția vizitatorilor, ocazie cu
care am putut afla de asemenea și preferințele acestora
în privința materialelor de construcție preferate, cu ac-
cent pe cele din lemn desigur, problemele tehnice pe
care le ridică lucrările solicitate profesioniștilor din
domeniu. Numeroși vizitatori au venit la târg chiar dacă
proiectul lor de casă sau investiție într-o clădire se afla
încă în faza de execuție, prin urmare am avut în față un
public interesat de domeniul nostru.  
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NORME ŞI NORMATIVE

Cei mai importanți termeni
Conform terminologiei, prin acoperiș verde se înțelege acel

acoperiș prevăzut în mod deliberat, prin proiect, cu vegetație, iar
acesta poate fi tip terasă (panta versanților de maxim 8 %) sau în
pantă (panta mai mare de 8%). Un aspect impor tant este faptul că,
pentru întreținerea lui, nu sunt necesare măsuri speciale pentru
creșterea și devoltarea plan telor, care sunt adaptate condițiilor de
mediu. În practică, unele acoperișuri verzi au nevoie de irigare, fer -
tili zare, trebuie îndepărtate buru ie nile, dar acestea nu pot fi
considerate măsuri speciale, ci doar lucrări curente pentru orice
grădină întreținută decent. Deşi sunt recomandate specii rezistente
la uscăciune, este important să se asigure udarea plantelor, mai ales
atunci când acestea sunt expuse insolaţiei directe sau curenţilor de
aer. Modul de udare al plantelor se stabileşte de la proiectare, respec -
tiv dacă insta larea unui anumit sistem de irigare este necesară.

Mai este folosit în domeniu termenul de “acoperiș brun”, la
care, pe lângă plante, sunt realizate amenajări asemănătoare
unui mediu natural stâncos, cu pietriș.       

Învelitorile verzi pot fi clasificate în funcţie de tipul de vege -
taţie şi de grosimea implicită a substratului de creştere a acesteia.
Tipurile de plante specifice teraselor grădină extensive sunt
nepretențioase și se dezvoltă rapid, asigurând vegetalizarea
învelitorii într-un timp relativ mic, fără a fi nevoie să se importe
plante din alte regiuni geografice. Ele pot fi ierburi, mușchi, plante
suculente, unele plante cu bulbi sau tuberculi, adaptate să
supraviețuiască inclusiv în condiții de climat extrem, de exemplu
la munte, într-un peisaj stâncos. 

Am prezentat în această revistă de-a lungul timpului o
mulțime de sisteme speciale pentru acoperișuri verzi,
precum și proiecte realizate cu ajutorul acestora, reco -
mandându-vă cele mai performante soluții, sisteme și
metode de punere în operă. Reacțiile pieței și ale
cititorilor sunt din ce în ce mai puternice (în sens
pozitiv, desigur), apar tot mai multe întrebări, dar și
încercări de a obține avantajele unui acoperiș verde
cu mijloace nu tocmai potrivite sau profesionale. În
consecință, am considerat că este firesc să insistăm un
pic asupra a ceea ce presupune un acoperiș verde,
conform specialiștilor, extrăgând câteva definiții și reguli
de execuție din ghidul “Proiectarea și execuția aco -
perișurilor verzi la clădiri noi și existente”, elaborat în
2010 de Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion
Mincu, în colaborare cu INCERC București. Menționăm
că acest document, cu caracter mai degrabă “con sul -
tativ”, se referă doar la acoperișul verde, nu și la su por -
tul lui, care poate fi un acoperiș terasă sau înclinat,
reglementat de alte norme și normative, unele cu ca -
rac ter obligatoriu, pentru că țin de siguranța
construcției și de calitatea lucrărilor. Desigur, atunci
când se execută o lucrare de acest gen, trebuie luate
în calcul toate reglementările.

PENTRU ACOPERIȘURILE VERZI –
PROFESIONIȘTII, ÎN TANDEM CU NATURA
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Plantele cresc natural, singura condiție fiind protejarea
hidroizolației de deasupra planșeului, pentru a evita infiltrațiile
de umezeală în clădire. Grosimea substratului (solului) depinde
de plantele utilizate, iar irigarea și fertilizarea sunt necesare în
funcție de efectul estetic urmărit și de speciile alese. 

La învelitorile grădină intensivă, plantele (care pot fi
anuale sau perene - ierburi, tufe, arbuști, chiar copaci) bene ficia -
ză de aceleași condiții de plantare ca și suprafața pământului.
Condițiile de creștere și dezvoltare sunt particulare și aceste
plante necesită îngriire (udare regulată și fertilizare), iar stratul
de pământ în care se plantează are o grosime considerabilă,
suficientă pentru a susține vegetația respectivă. 

În consecință, și structura clădirii trebuie concepută pentru
a susține această greutate. O variantă intermediară este aco -
perișul verde semi-extensiv (sau semi-intensiv), la care
plantele (ierburi, tufe, plante perene) beneficiză de udare și
fertilizare moderată, periodică, precum și de un strat de pământ
de grosime mai mare decât la acoperișurile verzi extensive, dar
mai mic decât la intensive.

Structura unui acoperiș verde
Elementul suport al sistemului termo-hidroizolant, care cons -

tituie baza acoperișului verde, poate fi realizat din beton ar mat,
lemn (planşee din lemn), metal (panouri diverse din ta blă cutată). 

Termoizolaţiile care pot fi utilizate în cadrul acestor sisteme
sunt plăci din următoarele categorii:

l plăci rezistente (plăci din betoane uşoare, BCA, sticlă
spongioasă ş.a.)

l plăci semirezistente, elastice (polistiren expandat sau
extrudat, poliuretan rigid, plută aglomerată, plăci rigide de vată
minerală – cu densitate mai mare de 100 kg/mc) ş.a.

l plăci moi, de exemplu vată minerală cu densitate mai
mică de 100 kg/mc.

Hidroizolaţiile care se utilizează pot fi bituminoase sau
polimerice, sub formă de membrane (monostrat sau bistrat, cu
strat de armare) sau pelicule aplicate in situ. Este esenţial ca
hidroizolaţiile să fie realizate din materiale de bună calitate şi să
fie puse în operă corect, dat fiind că intervenţiile în cazul în care
apar infiltraţii de apă în interiorul clădirii sunt cu atât mai
anevoioase cu cât alcătuirea de terasă-grădină este mai groasă.
Învelitorile care reprezintă suportul straturilor vegetale pot fi și
din lemn, ceramică, beton, metal sau fibrociment. 

Straturile specifice ale alcătuirilor verzi (amplasate deasupra
hidro izolaţiei, ca protecţie a acesteia) sunt următoarele, în or -
dine: bariera contra rădăcinilor, stratul drenant, stratul
filtrant, substraturile vegetale și stratul vegetal. Acestea pot
fi regăsite, cu denumiri similare, în cadrul sistemelor profesonale
furnizate de marii producători.
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NORME ŞI NORMATIVE

Dependența de mediu
În proiectarea unui acoperiș verde se ține cont totdeauna

de climatul în care va fi realizat, beneficiile economice, de me -
diu și estetice fiind mai bine apreciate în zonele mai aride. În
gene ral, vegetația este condiționată, în țara noastră, și de
poziționarea geografică și de relief, care determină variații de la
caracteristicile climatice generale temperate (ierni reci, cu înghe -
țuri și veri calde, secetoase, 8-10 °C temperatura medie,
precipitații de 400 – 600 mm pe an). În funcție de regiune, pot
fi menționate cîteva varietăți climatice: 

l Central-europeană (nord-vestul și centrul țării): climat mai
umed, variații termice mai mici, temperaturi medii mai scă zute;

l Est-europeană (Podișul Moldovei): climat uscat, secetă de vară;
l Sud-europeană (sudul și vestul țării): umiditate medie sau

mai scăzută, veri calde, ierni nu atât de reci dar cu viscole,
cu frecvente perioade de dezgheț.

l Carpatică, cu schimbare a climatului în funcție de alti tu -
dine, până la medii de – 2,5°C, și precipitații anuale de până
la 1.400 mm.

În funcție de aceste variații, se vor alege și plantele, ținându-se
cont în general de extreme: rezistența la secetă și la îngheț, dar
și la variații bruște de secetă/umezeală.

Tipuri de plante
Plantele folosite pentru “popularea” unui acoperiș verde

depind de grosimea și compoziția substratului, de climă, de
estetica dorită, aspecte stabilite înainte de începerea execuției. 

Speciile de plante erbacee se selectează astfel încât să fie
rezistente la uscăciune, îngheț și poluare, dar și în funcție de

particularități biologice și morfologice, sau de agresivitate: unele
sunt invadante, altele nu fac față concurenței în dezvoltare. 

Lichenii pot fi folosiți în straturi foarte subțiri, pentru a da
impresia de vechime, iar mușchii în zone cu umiditate mare,
devenind un mediu optim de germinare pentru alte plante.   

Ferigile, decorative prin frunze, pot fi utilizate în zone
umbroase, cu condiția să aibă permanent umiditate. 

Plantele cu flori, cu rolul de a da culoare amenajării, pot
proveni inclusiv din regiuni mai aride și au nevoie de un substrat
de 10-20 cm. Plantele anuale și perene trebuie selectate și în funcție
de rezistența la insolație, perioada de secetă fiind traversată sub
formă de semințe, rădăcini sau prin înma ga zi narea apei la nivelul
țesuturilor. Având în vedere că pe clădirile înalte curenții pot fi
puternici, de regulă sunt evitate plantele de talie înaltă, chiar dacă
substratul este suficient de gros pentru a le susține.

Plantele lemnoase, care pot fi specii de foioase sau conifere,
cu tulpini târâtoare sau erecte, au nevoie de grosimi diferite ale
substratului: 

l 10 – 20 cm pentru subarbuști rezistenți la ger, în sistem
semiextensiv;

l 20 – 50 cm pentru arbuști de talie medie (1-2 metri)
l Peste 50 cm pentru arbuștii de peste 2 m înălțime, arbori

de talie mică sau diverse conifere (totuși, uneori se apelează
la containere, atunci când aceste dimensiuni cresc). 

Substratul acoperișului verde
Substraturile folosite pentru acoperișurile verzi trebuie să

aibă o capacitate ridicată de reținere a apei, o anumită poro -

Acoperișuri verzi în sistem Bauder
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zitate pentru aer, o structură stabilă și o
bună capacitate de schimb al sub -
stanțelor minerale. În funcție de natura
lor, pot fi:

1. Substraturi naturale, tra -
diţionale - sunt bogate în materie
organică, cu o floră microbiană nu me -
roasă, cu struc tură fizică şi mecanică

instabilă; acestea pot conține pământ de frunze, pământ de
ferigi, de ericacee, de ţelină, mraniţă, turbă, scoarţă de copac,
rumeguş, muşchi vegetal, composturi obți nu te prin fermentare
aerobă, dar și componenţi naturali de ori gine minerală precum
nisip sau pietriş.

Un substrat cu o capacitate mare de reţinere a apei şi eva -
po rare lentă (turba) şi cu rezistenţă la descompunere se poate
utiliza într-un mediu cu temperatură ridicată şi umiditate
relativă a aerului scăzută. Plantele cultivate în substraturi de
turbă fertilizată se dezvoltă mai bine şi au o rezistenţă mai mare
la boli. Prin aciditatea ridicată, turba împiedică dezvoltarea
ciupercilor.

2. Substraturi artificiale - provin din prelucrarea indus -
trială a unor roci sau din sinteza substanţelor chimice, derivaţi
organici din distilarea petrolului; acestea sunt mai uniforme,
sărace în elemente nutritive şi materie organică, îşi menţin o
perioadă îndelungată structura și nu pot fi folosite fără aplicarea
unor soluţii nutritive.

Se pot menționa: componenţi organici proveniţi prin
sinteză (polistiren expandat, poliuretani, hygromul, biolastonul),
compuşi de origine minerală, obţinuţi prin tratare (perlit,
vermiculit, vata minerală, argila expandată, pouzzolane.

3. Substraturi mixte - includ, în diferite proporţii, com -
ponente din ambele grupe de mai sus, combinate în funcţie de
cerinţele specifice plantelor, pe baza caracteristicilor fiecărui
material.

Ca exemplu, pentru alcătuirea unui substrat care să asigure
umiditate constantă se va utiliza mai multă turbă; pentru plante
cu cerinţe mici de apă, dar pot fi irigate des, se va folosi o
cantitate mai mare de nisip. Echilibrul şi concentraţia în
elemente nutritive pot fi corectate prin adaos de îngrăşăminte
chimice, corespunzător cerinţelor fiecărei specii.

După cum observați, componența, structura și modul de
punere în operă implică doar abordări specializate, atent
controlate din perspectiva calității pentru a avea rezultatele
dorite. Orice improvizație poate avea efecte nedorite, nu doar
estetice, ci și de deteriorare a clădirii asupra căreia se intervine,
deoarece sunt implicate sarcini mecanice importante,
umiditate și, nu în ultimul rând, forța greu de stăpânit a naturii. 

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

TEL 0744 556 594  Fax/Tel 0365 882 236      

Odú - Green Roof  
l Realizăm acoperișuri verzi extensive, intensive, biodivers,

biosolar, inclusiv la înclinații de 50- 60 grade, pereți verzi.
l Acoperire instantanee cu rulouri de vegetație re zistente

la condiții extreme (secetă, soare, vânt, ger)
l Folosim materiale/stratificații specifice moderne și fiabile.
l Soluții tehnice inovative, adaptabile oricărei soluții

arhitecturale.
l Pentru o garanție 100% - executăm cu parteneri verificați

inclusiv hidroizolația
l Oferim consultanță în proiectarea teraselor verzi,

pereților verzi.
l Asigurăm documentația acoperișurilor verzi pentru

certificarea LEED.

Membru al AAPR (ASOCIAȚIA ANTREPRENORILOR 
DE PEISAGISTICĂ DIN ROMÂNIA)

green roof

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

l Asigurăm întreținerea acoperișurilor verzi 
pe termen lung.

l Portofoliu de peste 30.000 mp de acoperiș verde
extensiv, intensiv sau tip peisaj, realizat în România
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Activ și internațional - sub acest deziderat s-a desfășurat în luna octombrie 2017
cel de-al 65-lea Congres al IFD, International Federation for the Roofing Trade,
Federația Internațională a Pieței de Acoperișuri, cea mai reprezentativă organizație
profesională din domeniul acoperișurilor și fațadelor. Ediția de anul acesta, care a
avut loc la Viena, s-a axat pe noile orientări în standardizarea normativelor și
reglementărilor regionale, cu scopul de a avea același nivel de calitate și tehnologii
similare indiferent de granițe, în contextul unei comunicări mai bune atât în Europa,
cât și cu alte zone precum China sau America de Nord. De asemenea, 
s-a pus accent pe siguranța în munca pe acoperișuri și fațade, o preocupare constantă
a profesioniștilor din acest domeniu. Reamintim că, în 2014, România s-a bucurat de
onoarea de a fi organizat acest congres la București, odată cu Campionatul Mondial
al Tinerilor Montatori de Acoperișuri. Gazda evenimentului a fost Asociația
Națională a Montatorilor de Acoperișuri din România, iar revista noastră a fost
partener logistic al manifestării. 

CONGRESUL
IFD Viena 2017

Î n seara zilei de 18 octombrie, dom -
nul Walter Bisig - Președintele IFD,

i-a salutat pe cei aproximativ 100 de
delegați internaționali și înso țitorii lor
la cina de bun-venit, care a des chis
manifestarea din capitala Aus triei.
Pro gramul oficial a început cu con -
ferința IFD din dimineața zilei de 19
octombrie, la Hotel Sofitel Vienna
Stephansdom, abordându-se su biec te
tehnice și profesionale, dar și as  pecte
legate de funcționarea aso   ciației –
rapoarte de activitate, fi nan țe, mar -
keting, training, grupe de lu cru din
cadrul federației, orga ni zarea urmă -
toa relor congrese și eve ni mente
(candidaturi), regulamentul ur  mă -
torului Campionat Mondial al Ti -
nerilor Montatori de Acoperișuri, care

va avea loc în 2018 la Riga (Le to nia).
Domnul Bernhard Brocza, re -

pre   zentantul grupului de lucru pen -
tru fațade al IFD, a susținut o
pre  z entare asu pra orientărilor euro -
pe ne din acest domeniu pentru stan -
dar dizarea nor melor regionale,
ela bo rând un ghid pentru proiectarea
și instalarea fațadelor ventilate cu
autorul spe cialiștilor din diferite țări
ale Europei. “Ghidul este un docu -
ment interactiv și trebuie să fie fezabil
în practică”, a concluzionat domnul
Brocza.

Domnul Werner linhart (Aus -
tria), membru al grupului de lucru
privind siguranța muncii pe aco periș,
a întocmit un ghid specific dome -
niului, având ca noutate prevenția în

condiții de lucru intensiv, cu accente
pe lucrările de reparații și întreținere.
Responsabilitatea în acest context
revine dezvoltatorilor, planifica to -
rilor, contractanților și mon tatorilor.

În cadrul lucrărilor au mai vorbit
domnii ernst Gregorites (Austria),
membru al grupului de lucru IFD
privind prevenirea infiltrațiilor din
pre cipitații, Günter Prirschl (Austria)
- despre standardizarea în do  meniul
protecției împotriva ză pezii, Joachim
Hessemer (Ger ma nia) pe tema izo -
la ției fonice și importanța acesteia
pentru piață, reprezentanți ai pieței
austriece de acoperișuri, ai asociației
profesionale autohtone și ai insti -
tutelor de cercetare ș.a.m.d. Au mai
fost abordate teme precum trainingul

International Föderation
des Dachdeckerhadwerkers

Walter Bisig (Elveția),
preedintele IFD
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luCRĂRI PREMIATE
Au fost nominalizate 17 proiecte ale unor
companii din Marea Britanie, Ungaria, Slovacia,
Africa de Sud, Rusia, China și Austria. La gală au
participat și 13 reprezentanți ai companiilor
nominalizate, toți candidații primind diplome
din partea sponsorilor. 

specializat pentru montatori, poli ti -
cile economice ale pieței europene,
aspecte ale pieței din America de
Nord, suportul prin marketing (pre -
zentare susținută de doamna Sabina
Sujew – Polonia).

Merită menționat faptul că în
cadrul lucrărilor a fost susținută o
prezentare a grupului Sika, devenit
recent membru al IFD, o adeziune
importantă pentru această organi zație.

Desigur, manifestarea a fost
“condimentată” cu vizite în faimosul
oraș gazdă și cu o masă tradițională
într-un restaurant vienez, cu atmos -
feră specifică.  

Gala și Premiile IFD 2017 
În cadrul celui de-al 65-lea

Congres IFD, în seara zilei de 20
octombrie 2017, a avut loc Gala IFD,
la care au fost prezenți peste 140 de
participanți din 19 țări, atât din
Europa, cât și din China, Africa de
Sud, SUA și Rusia. Sala Blazoanelor
a Primăriei din Viena a găzduit în

acest fel punctul culminant al eve -
nimentului, acordarea Premiilor
IFD, un concurs care acordă atenție
per formanțelor deosebite ale antre -
pre norilor (membri ai organizației)
în ultimii doi ani. Cele 4 categorii ale
concursului au fost Acoperișuri
clasice, Acoperișuri terasă, Acope -
ri șuri metalice și Fațade.

Lucrările înscrise în concurs, în
număr de 71 (din 10 țări), au fost
recep tate apreciativ de membrii ju -
riului, reflectând realizări re mar -
cabile ale montatorilor și
pro    du cătorilor de acoperișuri. În
final, au fost nominalizate 17
proiec te ale unor companii din
Marea Britanie, Ungaria, Slovacia,
Africa de Sud, Rusia, China și
Austria. La gală au participat și 13
re prezentanți ai companiilor no -
minalizate, toți candidații primind
diplome din partea sponsorilor.
Câștigătorii au fost anunțați de
membrii consiliului IFD și au primit
diplome și câte o cupă. 

Categoria Obiectivul Compania Țara Învelitoare
Acoperiș clasic Quintain

House
Rowlands Roofing,
Hereford 

Marea
Britanie

Țiglă ceramică

Acoperiș
terasă

Technopark
Skolkovo 

LLC „Zelenaya Krovlya“,
Moscova

Rusia Șindrilă
bituminoasă

Acoperiș
metalic

Altersheim in
Zselic

Stang Bádogos Kft.,
Szajk 

Ungaria Tablă titan-zinc

Fațadă Weingut
Wutte Kitzeck

Wagner Dach GmbH,
Schwanberg 

Austria Plăci ceramice
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Investițiile din zona “hard”
Interesul pentru acoperișuri,

man    sarde și alte elemente de cons -
trucție a fost evident la acest târg,
participanții fiind preocupați de tot
ceea ce înseamnă un hotel, pen siu ne,
centru wellness sau uni ta te de ali -
men tație publică, în cepând cu
proiec tarea și cons truc ția propriu-
zisă. Extinderea spa țiului util prin
utilizarea efi cien tă a zonelor de sub
aco  periș, trans for marea acestora
prin termo-hidro izolare și ilu mi nare
na turală, pro     tejarea cons truc ției de
intem perii, eliminarea i gra   siei și
crearea unui climat in te rior sănătos
sunt doar câteva dintre preo  cu pă rile
operatorilor din ospi talitate. Una
dintre tendințe este de a se crea par -
te neriate între di verși actori de pe
piață, care lu crea ză împreună la anu -
mite proiecte sau se recomandă unul
pe altul în virtutea experienței și cali -
tății prduselor. Astfel, succesul pro iec -
 tului este garan tat, pro ble mele apar
mult mai rar, iar lucrul în echipă își
dovedește încă o dată efi cien ța. 

Prezența noastră la târguri adu ce,
desigur, notorietate revistei, dar
adevăratul avantaj este faptul că
răspunde unei nevoi acute a pieței:
investitorii se orientează vizibil spre
materialele de calitate, își doresc

În perioada 16 – 19 noiembrie, revista noastră a participat la cea de-a XXV-
a ediție a expoziției de echipamente, mobilier și dotări pentru hoteluri,
restaurante, baruri și catering - Romhotel 2017. În pavilioanele C5, C6 și
G7 și-au prezentat ofertele peste 80 de companii din domeniu, au fost or-
ganizate evenimente gastronomice cu chefi renumiți și demonstrații cu pro-
duse și echipamente Horeca, au fost organizate prezentări și seminarii.
Alături de aceștia, revista noastră a participat la manifestări, pentru a primi
numeroșii vizitatori, atât public specializat din domeniu, top mangement
și investitori, cât și amatori de oferte la Târgul de Turism al României, or-
ganizat în paralel. Toți au putut afla noutăți din domeniul roofing-ului, re-
flectate ultima ediție a revistei, interesul față de acestea fiind ridicat, din
motive pe care le vom detalia în continuare. 

Romhotel: interes doar 
pentru soluțiile profesionale 
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pu nerea în operă în manieră pro fe -
sională și se raportează la bran duri
reprezentative. De ase me nea, in ves -
titorii sunt tot mai conș tienți de
faptul că un material de calitate me -
die, montat de pro fe sio niști, re zolvă
în mod acceptabil funcțiunea lu cră -
rii, dar unul pre mium pus în operă
de un ne pro fesionist devine de cele
foarte multe ori un eșec. 

La Romhotel, am avut ocazia (și
bu curia) să vorbim cu mulți ho te lieri
și persoane care au rol de ci zio nal în
domeniul Horeca, nu  mărul mare de

reviste distribuite fiind pen tru noi un
baro metru al inte resului crescut pen -
 tru infor mația spe cializată. Însă cu
adevărat încu rajator este faptul că
numeroși inves  titori au venit la târg să
se infor   meze înainte de a demara lu -
crările, unii chiar înainte de sta diul de
proiectare. Dacă, în urmă cu câțiva ani,
oricine dispunea de un capital oarecare
se lansa pe această piață, chiar dacă nu
avea o expe riență mi nimă, inter lo cu -
torii noștri de acum se dovedesc mai
bine informați și mai responsabili sub
aspect financiar. Acești inves titori au
fost interesați de materiale potri vite
începutului de investiție, din zona
“hard” (soluții de hi droizolare, aco pe -
rișuri, mansardare și ferestre de man -
sardă, respectiv men tenanță pentru
locațiile deja func ționale), înain te de a
începe achi zițiile de echi pamente spe -
cifice indus triei. În egală măsură, sunt
interesați de montajul profesional și
de solu țiile “la cheie” prin care să evite
etapa de regie proprie, con su matoare
nejus tificată de timp și resurse di verse.

Fără a mai interesa prea mult prețul, ne-
au abordat cu întrebările cheie: “Ce
solu ții ne recomandați și cine le pune în
operă?”.

Rentabilitatea investiției
Această tendință se înscrie în

cursul firesc al lucrurilor; calitatea
lucrărilor de construcție sunt de im -
portanță majoră, influențând durata
de viață a clădirii, lucrările de reno -
vare ulterioare, refacerea lu cră rilor
respective la intervale de timp mai
mici sau mai mari. Beneficiarii nu
sunt dispuși să mai arunce bani pe
cilipiruri când știu (sau speră) că spa -
țiul în cauză va fi utilizat în regim
intens, pentru a avea o marjă de pro -
fit cât ai mare. Costurile nu mai sunt
considerate simple chel tuieli, ci
investiții pe termen lung, res pectiv
ridicarea valorii pro prietății.

Dacă în trecut se spunea că in ves -
tiția într-un hotel trebuie recu perată
în 8 – 10 ani sau chiar mai mult, în
acest moment este consi derat profi -
tabil un hotel care se amor tizează în
6 - 7 ani sau chiar mai puțin, pentru
hotelurile de business din marile
orașe. Aceasta înseamnă uzură in -
ten să și, dacă se pune pro blema vân -
zării (cine nu ar cumpăra o afacere
cu asemenea rată de profit?), lo cația
să arate impe cabil tot timpul.     

Așadar, în Horeca succesul în seam -
nă deseori rulaj, grad mare de ocupare
pe tot timpul anului, dis  ponibilitate
continuă la capa cita te maximă - fie ca
e vorba de hotel, cen tru Spa sau restau -
rant. Acest dezi derat exclude lucrări cu
ma te riale sau mon taj de slabă calitate;
trebuie eli minate riscurile de a închi de
par țial locația pentru repa rații (cauzate
de infiltrații, de pildă), sau de a primi re -
cenzii negative pen  tru că vizita torul a
avut pro ble me cu climatul interior ori
ză pada căzută de pe acoperiș. 
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Riscurile de health & safety pot
însemna închiderea afacerii și difi -
cultăți enorme de relansare, pentru
că locațiile compromise rămân ani la
rând în atenția clien ților prin
recenziile de pe internet. 

Unii specialiști din domeniul con -
sultanței sunt de părere că trei
sferturi dintre hotelurile din Ro -
mânia, realizate până în urmă cu un
de ceniu, nu mai corespund stan -
dardelor de confort, siguranță și
eficiență ale momentului și ar trebui
regândite. Acestea fie sunt prea vechi
și nu au fost renovate, fie au fost
realizate greșit de la început, fără a
ști clar ce destinație i se va da clădirii
(un hotel trebuie proiectat riguros de
la început, ținând cont inclusiv de
clasificarea care i se va da), fie nu au

beneficiat de materiale la calitatea
cerută. 

Oricare ar fi calitatea serviciilor
asigurate, sau numărul de stele, sau
“steagul” sub care funcționează un
hotel, eficiența se poate rezolva doar
prin folosirea de materiale și produse
de calitate. 

Altfel nu se poate
Ne bucurăm că piața se în dreap -

tă spre ceea ce întâlnim în țările cu
standarde înalte de viață și că se
optează pentru calitate - există în
documentațiile de licitație anumite
expresii care condiționează ofer tan -
tul: “produsul X sau altul de calitate
echi  valentă”. Vorbind de zona cons -
trucțiilor, nu sunt foarte multe bran -
duri premium la nivel global, dar ele
acoperă peste jumătate din consum,
ceea ce este un semnal în cu rajator.
Acestea au standarde si mi  lare de
calitate sub care nu co   boară, deoa -
rece pierderea de ima  gine nu se
poate justifica printr-un câștig efe -
mer. Brandurile res pective au edu cat
practic piața ro mânească din ulti -
mele două de cenii prin puterea
exemplelor, adică a referințelor.
Timid la început, apoi din ce în ce
mai curajos, pe măsură ce bene -
ficiarii s-au convins de avan ta jele
unor produse bune, de multe ori
după ce au fost victimele unor “țepe”.
Trendul de a căuta bran durile rele -
vante este ireversibil, pentru că pro -
dusele de calitate slabă, chiar dacă sunt
indicate de beneficiar datorită pre țu -
rilor mai mici, nu mai sunt acceptate
de mon tatori și cons truc tori; nici
aceștia nu mai sunt dispuși să își riște
liniștea și referințele pentru un
produs slab, care îl poate com pro mite
ca spe cialist. 

Domeniul Horeca, la rândul lui,
are nevoie diverse pe segmente de
activitate: există exigențe specifice

pentru balnear (România are peste
jumătate din apele termale și bal -
neare ale Europei!), pentru aco pe -
rișurile unui hotel de schi sau deltă,
pentru terasele de la munte sau cele
din centrul unui mare oraș poluat.
Aceasta înseamnă deci pro duse spe -
cializate, cu eficiență ma ximă pen tru
o solicitare per    sona lizată. Discutând
cu repre zentanții organi zației pa tro -
nale din turismul balnear, asociație
căreia avem onoarea să-i fim par -
tener media, constatăm că salini -
tatea, apele termale, saunele etc.
dis trug în timp orice finisaj. Pre fe -
rința pentru materiale premium nu
mai este o opiune, ci o obligație -
altfel nu se poate. 

Aducând laolaltă materialele de
calitate, montatorii profesioniști și
beneficiarii de pe această piață, scopul
revistei la acest eveniment a fost atins.
Și nu doar la acest eveniment. Reac -
țiile cititorilor la fiecare ediție care
prezintă povești de succes ne mo -
tivea ză să conti nuăm. 
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ACOPERIȘURI VERZI
ACOPERIȘURI VERZI
SECURITATEA MUNCII

Curajul se bazează pe reguli
Ca reporteri, am fost deseori pe șantiere

și am remarcat ușurința cu care se mișcă
montatorii de acoperișuri și fațade pe
schele, pe structuri și învelitori, atârnați în
corzi, la înălțimi amețitoare. Din nefericire,
această falsă siguranță este cea care stă la
baza multor accidente; de regulă nu o
pățesc cei mai puțin “curajoși” sau mai puțin
familiariați cu meseria, ci cei experimentați,
care se dezobișnuiesc să își supravegheze
atent gesturile și să observe detaliile șan tie -
rului. De aceea, prevenția este obligatorie
pentru orice lucrător, indiferent de expe -
riența sa. Lucrătorii trebuie să știe în fiecare
moment ce au de făcut, să aibă instrucțiuni
clare, adaptate fiecărei lucrări în parte. Un
rol important îl au și cei care asigură schelele
și amenajările de șantier, furnizorii de
materiale și echipamente specifice (pentru
alpinism utilitar de pildă), care trebuie să fie

Munca în domeniul construcțiilor se desfășoară, pe
majoritatea segmentelor, sub marcajul extrem de strict al
protecției și siguranței în muncă, iar montajul de
acoperișuri și fațade poate fi considerat vârful tuturor
exigențelor, pentru că se lucrează la înălțime. Nu este prea
plăcut, dar trebuie să începem cu niște statistici: peste 40%
dintre accidentele de muncă sunt determinate de căderea
de la înălțime, iar lucrătorii pe acoperișuri reprezintă cea
mai afectată categorie - ei înregistrează un sfert dintre
decesele cauzate de căderea de la înălțime! Vă prezentăm
în continuare o serie de aspecte pe care trebuie să le
cunoască montatorii, antreprenorii, coșarii, toți cei care
activează la un moment dat pe șantier, dar nu este rău să
le știe nici beneficiarii lucrărilor, pentru că ei au de
asemenea un anumit grad de responsabilitate.
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neapărat din gama profesională. Orice im -
provizație sau lipsă poate duce la tragedii. 

Cele mai multe căderi au loc prin deze -
chili brarea la marginea acoperișului, prin
des chideri sau goluri neacoperite, prin
mate riale degradate sau fragile (lumina -
toare). Multe accidente se petrec de
ase me nea din cauza materialelor căzute sau
arun  cate de la înălțime, prin urmare acti -
vitatea pe acoperiș îi poate afecta nu doar pe
montatori, ci și pe cei de jos, care lu crează,
inspectează, vizitează sau întrețin șan tierul.

Măsurile de prevenție sunt cuprinse în
legislație, dar sunt descrise deseori ca
principiu și la modul general, pe când în
cadrul șantierului apar nenumărate situații
particulare ce pot pune viața lucrătorilor în
pericol. Fiecare acoperiș are particularitățile
sale legate de natura suprafeței, aderență,
pantă, starea de degradare, obstacole,
stabilitate ș.a.m.d. Condițiile de mediu joacă

și ele un rol important: vântul (care uneori
este imprevizibil, mai ales la construcțiile cu
o arhitectură complexă), în ghețulprovocat
de temperatura ge ne rală sau uneori chiar
de un curent “rebel” care provoacă local o
suprafață extrem de alunecoasă. Dacă
montatorul nu dis pune de mijloacele de
protecție ne ce sare, lucrarea nu se execută!
Dacă există anu mite deficiențe, acestea
sunt re mediate și abia apoi se reia lucrul. Nu
con tează dacă lucrarea durează o oră sau o
săptămână, măsurile necesare sunt aceleași;
multe accidente s-au întâmplat pentru că
“trebuia doar să strângă un șurub”.   

Organizarea de șantier este vitală -
menţinerea unei discipline stricte pentru
ca lucrătorii să rămână în permanenţă în
zona sigură. La orice început de lucrare
este necesară competența unui cons -
truc  tor experimentat care să confirme
si guranța acoperișului și limitele de

greutate care pot fi suportate. Dar mai
întâi acesta trebuie să își pună niște
întrebări firești: “Este necesară acea
lucrare?” și, dacă răspunsul este pozitiv,
“Cum se poate executa în condiții ma -
xime de siguranță?”. 

Cea mai bună metodă pentru a
preveni o cădere de pe acoperiș sau prin
acoperiș este aceea de a nu te urca pe
acesta, sau de a te urca rar și pe intervale
reduse, pe cât posibil. De exemplu, anu -
mi te secțiuni de acoperiș pot fi
asam  blate parțial la sol. Înainte de înce -
perea lucrărilor, trebuie efectuată o
eva  luare a tuturor riscurilor asociate
lucrărilor, trebuie asigurate echi pa men -
tele necesare și implementate măsuri de
prevenire și sisteme de lucru adecvate.
Foarte important, lucrătorilor trebuie să
li se facă instruirea corespunzătoare și să
li se dea dispoziții clare.
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SECURITATEA MUNCII

Lucrările pe acoperișuri
fragile

Revenind la statistici neplăcute, că -
derile prin acoperişuri fragile repre zintă
22% din totalul deceselor cauzate în
industria construcţiilor de căderile de la
înălţime. Prin material fragil înţelegem
un material care nu este suficient de
rezistent pentru a suporta greutatea
unei persoane şi a greutăților cărate de
aceasta. În evaluarea rezistenței, se ține
cont de materialul din care este realizat
elementul de construcție și vechimea lui,
grosimea, distanța dintre reazeme, tipul
elementelor de fixare, profilarea ma te -
rialului, calitatea întregii structuri. În
timp, orice acoperiș își pierde rezistența
și devine nesigur, dar anumite materiale
sunt fragile prin natura lor: foliile utilizate
în hidroizolare și controlul vaporilor,
sticla luminatoarelor, sortimentele de
fibrociment de slabă calitate etc. Altele
nu sunt fixate în formă finală și pot fi
instabile. De asemenea, fragilitatea poate
fi ascunsă sub straturi de vopsea sau
materiale fragile noi. 

Un alt aspect ține de controlul strict
al accesului: nu este admis niciun vizi -
tator neautorizat! Pen tru aceasta, trebuie
blo cate sau su pra vegheate căile de
acces, sunt am plasate panouri de aver -
tizare clare și verificate permanent. 

Lucrările desfăşurate pe materiale
fragile trebuie planificate cu grijă pentru
a se preveni căderile prin acoperiş, iar, în
măsura în care este posibil, acestea se
efectuează din partea inferioară a
acoperişului. Se vor folosi platforme de
lucru cu elevație, care să le permită
lucrătorilor să acționeze fără a se urca
efectiv pe acoperiș. Atunci când nu se
poate lucra fără urcarea pe acoperiș, se
va instala un sistem de protecţie a
marginilor și balustrade de jur împre -
jur şi se va folosi un eşafodaj pentru
pre  luarea încărcărilor. În funcție de
situația de pe șantier, se va apela la plase
de protecţie sub acoperiş sau se va
folosi un sistem de hamuri de pro -
tecţie. Ha murile de protecţie trebuie
prin se în puncte de ancorat solide,
rigide, iar folosirea lor corectă este posi -
bilă numai în condiţiile în care
uti li  zatorii sunt instruiţi şi supra ve -
gheaţi în mod adecvat.

Podeţele de trecere trebuie să fie
dimensionate în aşa fel încât să aibă
suportul necesar (având grijă să nu se
sprijine pe materiale fragile) și să permită
lucrătorilor să se mişte şi să folosească
echipamentul şi materialele necesare în
condiţii de securitate. Bineînțeles,
podețele au nevoie de cel puțin două
grinzi orizontale de sprijin, dar este de
preferat să se facă mai mult decât atât.

Este interzis ca montatorii să umble pur
și simplu pe grinzi orizontale, sau de-a
lungul coamei, și nici să sară de pe o scân -
dură pe alta. Este recomandat ca podețele
de trecere să fie amplasate la locul respectiv
pe toată durata lucrării, și nu să fie mutate
dintr-un loc în altul, pentru a fi necesară o
manipulare frecventă a lor. Aceste podețe
au nevoie de sisteme de pro tecţie a mar -
ginilor (balustradă superioară, balustradă
intermediară şi parapet).

Măsuri de protecţie sunt necesare şi
când se lucrează sau se trece pe lângă
materiale fragile (de-a lungul jgheaburilor de
dolie ale unui acoperiş fragil, pe lângă
luminatoare sau coşuri de fum etc.). Ori de
câte ori este posibil, se vor lua măsurile
necesare ca toate materialele fragile situate
la o distanţă de până la 2 metri de lucrătorii
aflaţi într-o situaţie de risc să fie acoperite şi
securizate, eventual cu bariere fizice, plase,
apărători tip colivie şi se vor afişa indicatoare
de avertizare. 

În anumite situaţii, asigurarea unor astfel
de dispozitive de protecţie nu este posibilă,
în special dacă apropierea de materialul
fragil este intermitentă şi de scurtă durată.
În aceste cazuri, se re co mandă folosirea
hamurilor de protecţie, ele putând fi folosite
cu eventualele sisteme de ancorat
permanente. Nu este considerată o soluție
folosirea liniilor vopsite sau a ste guleţelor de
marcaj. 
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O astereală mai bună 
și mai sigură 

Montajul asterelii este o etapă impor -
tantă în construcția acoperișului, pe care
lucrătorii nu o pot executa decât in situ, la
fața locului. Ca și la aplicarea învelitorii, este
o lucrare riscantă, mai ales pentru aco pe -
rișurile cu pantă mare. 

Mult timp aste reala a fost realizată
din scânduri fixate pe șar pantă, uneori
continuu, pentru a susține cât mai bine
înve li toarea, cu încăr  cările de zăpadă și
sarcinile supli men tare date de vânturi
puternice. Greu tatea este astfel mult mai
bine distribuită, iar învelitoarea își păs -
trează planeitatea. Pentru a eficientiza
această etapă, au fost adoptate cu entu -
ziasm plăcile din con glo merate de lemn,
în special OSB, care s-a dovedit eco -
nomic și rezistent. O mică problemă este
că plăcile de OSB clasice, cu cant drept,
trebuie debitate la lățimi exacte, pentru
ca marginile para lele cu căpriorii să fie
fixate doar de aceștia (două plăci de
OSB se alătură pe orizontală doar în
dreptul unui căprior). Altfel, învelitoarea
nu mai are o sus ți nere corespunzătoare
la marginea plăcii, iar pășitul pe acoperiș
sau pe astereală în zona respectivă ar
deveni riscantă.

În consecință este nece sară adaptarea
plăcii de OSB la di   men siuni, cu pierdere
de material, timp și energie (de regulă se

taie pe acoperiș, în condițiile cunos cute). 
Din fericire, pe piață a apărut un sor -

timent ergonomic de OSB, special
pen tru astereală, Egger Roofing Board,
care are o serie de avantaje incon tes ta -
bile. În primul rând, are o frezare apar te
a muchiilor, tip nut-feder, care per mite
o îmbinare rigidă între plăci, iar mon ta -
torul poate călca pe astereală fără
restricții, inclusiv în zona de îmbinare.
Panourile nu mai trebuie de bi tate decât
la capăt de rând. În plus, astereala în
ansamblu devine mult mai compactă,
cu beneficii pentru inte gri tatea aco -
perișului. De asemenea, aceste plăci au
dimensiuni și greutăți reduse, pentru a fi
manipulate de o singură persoană, ceea
ce reprezentă un alt avantaj din pers -
pectiva siguranței muncii. Nu în ultimul
rând, prin îmbinarea plăcilor fixarea se
face instantaneu, suficient de riguros,
astfel că montatorul poate lucra în
siguranță pe acoperiș până la fixarea
definitivă în șuruburi.

(Va urma)
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EVENIMENT

Între 8 și 11 martie 2018, la Romexpo vor avea loc 
opt evenimente cu tematicile construcții, ambient,
home & deco, energie și mediu

Ediția 2018 a celui mai mare târg de tehnologii, echi pa -
mente, utilaje şi materiale pentru construcţii din România,
CONSTRUCT EXPO, va avea loc între 8 și 11 martie. La eve -
niment se reunesc firme importante din domeniu, fiind o
ocazie pentru antreprenorii şi experţii în construcţii să
dezbată subiecte la zi despre tendințele, politicile și viitorul
industriei de resort. Construct Expo se adresează și publicului
larg interesat de echipamente şi utilaje pentru uz propriu. 

Pe lângă componenta expozițională, evenimentul bene -
fi ciază și de o serie de activități conexe menite să aducă
laolaltă specialiști (ingineri, arhitecți, manageri), asociații,
auto rități de la nivelul administrației centrale, producători,
importatori și distribuitori de produse și servicii dedicate
tuturor categoriilor de construcții. 

HACKATONUL #reConstruim: 1.200 de
specialiști, 120 de teme de dezbatere! 

Noutatea ediției 2018 a Construct Expo înseamna orga ni -
zarea evenimentului #reCONSTRUIM, cu format de hackaton,
care va reuni 1.200 de specialiști (arhitecți, avocați, eco no -
miști, ingineri, studenți) care vor dezbate 120 de teme de
interes din domeniul construcțiilor. Evenimentul repre zintă
continuarea proiectului început de cei 300 de participanți la
hackatonul NOVEMBarh desfășurat în noiem brie 2017. 

Pe parcursul fiecărei zile a heckatonului #reCONSTRUIM
specialiștii participanți se vor organiza în echipe de câte 10
(1 team-leader, 3 arhitecți, 1 student, 1 avocat, 1 economist,

1 inginer, 2 specialiști itineranți, alți specialiști în funcție de
temă), care vor lucra la 30 mese.  

În același timp cu Construct Expo, Romexpo organizează
între 8 și 11 martie cele mai importante târguri din domeniul
instalaţiilor, mobilei, ambientării, designului interior sau
exterior, energiei și protecţiei mediului. Companii autohtone
şi internaţionale îşi vor prezenta produsele şi serviciile la
Ambient Expo, Mobila Expo, Romtherm, Romenvirotec,
Expo EnergiE, Expo Flowers & Garden, Antique Market.

Bilet intrare adulți/studenți:10 lei/zi. Intrare gratuită: copiii sub 7
ani, persoanele cu dizabilități și persoanele institu țio nalizate.
Biletele pot fi achiziţionate şi online, prin accesarea platformei  de
vânzare de bilete de pe website-ul fiecărui eve ni ment. 

Mai multe informații despre CONSTRUCT EXPO se găsesc pe:
Pagina web: www.constructexpo.ro 
Facebook: Construct Expo Romexpo 
Înscrierile companiilor continuă la: construct@romexpo.ro

CONSTRUCT EXPO se va desfășura într-unul 
din noile spații expoziționale pe care Romexpo
le-a finalizat în 2017, Pavilionul B2. 

» Câteva dintre temele dezbătute în cadrul
acestui eveniment conex al Construct Expo: 

• 8-10 martie (joi-sâmbătă): între orele 10.00 și 18.00
• 11 martie (duminică): între orele 10.00 și 16.00

Programul de vizitare al târgurilor și expozițiilor:

Ziua I – 8 martie: SAFETY - Securitate la incendiu, cutremur, școli sigure
Ziua II – 9 martie: LEGISLAȚIE - Codul construcțiilor, ITP pentru
construcții, sincronizare legislativă
Ziua III – 10 martie 2018: SMART & GREEN - NZEB, BIM,
sustenabilitate
Ziua IV – 11 martie: Impactul financiar în construcții:

• Prevenția costă de șapte ori mai ieftin decât dezastrul;
• Proiectul de exploatare - criteriu de performanță în

construcții,
• Financiar - Legal - Tehnic – Asigurare: de la concept și

proiectare până la șantier și exploatare;
• Banca, un partener responsabil;
• Suprataxare pentru clădiri neconforme/ ilegale;
• PI din PIB - cum aducem 5% suplimentar la PIB. 





58

MATERIALE DE TOP

Acoperire de piatră naturală
Aspectul natural al ţiglelor Gerard

este asigurat de acoperirea cu  granule
de piatră provenită din munţii din
Noua Zeelandă, fixate cu ajutorul stra -
tu rilor de răşină acrilică. Această aco -
perire naturală are un rol mul ti plu:
asigură o protecţie sporită îm po triva
intemperiilor, reduce polua rea fonică,
amortizând zgomotul ploii și al grin di -
nei, iar culoarea naturală a pie trei per -
mite acoperişului să-şi păs tre ze as pec tul
neschimbat pe toată durata sa de viaţă. 

Din 1995 produsele Ahi Roofing
folosesc aliajul brevetat Zincalume.
Caracteristicile anticorozive ale zin cului,
combinate cu protecţia alu mi niu lui,

Pentru GERARD
ROOFS, stabilitatea
înseamnă tradiţia
trecutului şi garanţie
pentru viitor

GERARD Shake GERARD Shingle

GERARD Diamant GERARD Milano

Atunci când vorbim despre învelitori
metalice premium, nu putem să nu
luăm în calcul țigla metalică cu aco pe -
rire de piatră naturală, segment asi -
milat de brandul Gerard, prezent în
România prin Final Distribution. Utili -
zate pentru clădiri noi sau reno vări,
inclusiv restaurări de monu men te isto -
rice și de arhitectură, înve litorile Gerard
asigură atât protecția unei clădiri, cât
și înca drarea ei în linia estetică propusă
de cei mai exigenți arhitecți. 

consti tuie o barieră eficientă care aco -
peră pe amble feţe stratul de oţel. În felul
acesta, gradul de protecţie al aco -
perişului creşte  de 6 – 9 ori, com pa rativ
cu tabla galvanizată. Toate acestea i-au
permis producătorului să acorde o
garanţie de 50 de ani, în condiţiile unei
durate de viaţă de 75-80 de ani.

Datorită designului specific, benefi -
ciarul are de partea lui și alte avantaje:
prinderi solide în structura șarpantei,
etanșeitate și continuitate, greutate
redusă, exe cuție rapidă. Sistemul de
fixare paralel cu planul acoperișului
crește sensibil rezistența la furtuni,
astfel încât un vânt de 200 km/oră nu
afectează un ase menea acoperiș.

Frumusețe naturală
Dincolo de funcţia sa esenţială, cea

de protecţie eficientă, acoperişul Ge -
rard se distinge prin eleganţă şi carac ter.
Cele şase profile inspirate din modelele
tradiţionale, într-o gamă generoasă de
culori discrete şi natu rale, oferă peste
40 de opţiuni care se pot adapta ori că -
rui tip arhitectural al clă dirii, de factură
retro sau mo dernă. Aco perirea de pia -
tră naturală se asor tează cu textura
faţa de lor, în spe cial a celor care pun în
valoare ma teriale na turale.

Estetica este inspirată de regulă de
aspectul învelitorilor consacrate, care
amintesc fie de acoperişurile medite -
raneene (de exemplu Gerard Milano),
de şindrila acoperişurilor din Ro -
mânia, Anglia sau Olanda (Gerard
Shake), de ardezia întâlnită în sudul
Franţei (Gerard Shingle) sau de aco -
perişurilor tradi ţio nale de pretu tindeni
(Gerard Classic, Heritage şi Diamant). 

Final Distribution
Str. 9 Mai nr. 75, Băicoi, 
Jud. Prahova
Tel.: +40 244 260 140, 

+40 725 081 680
E-mail: office@finaldistribution.ro
www.finaldistribution.ro





n țiglă ceramică
n țiglă de beton
n plăci plane și ondulate din fibrociment
n accesorii

crEaToN.Ţiglă creată să dea tonul.

SiSTEmE complETE pENTru acopErișuri și fațadE

CREATON South-East Europe Kft.
București, Str. Vulturilor Nr. 98, 
sector 3
Tel.: +40 21 26 920 174
E-mail: info@creaton-eternit.ro
www.creaton.com.ro

ceramică beton fibrociment


