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EDIToRIAL

Membrii echipei noastre edi -
to riale au fost prezenți în
februarie, așa cum se

întâmplă la fiecare doi ani, la târgul
DACH + HOLZ International – de
data aceasta desfășurat la Köln. Este
un eveniment deosebit de nișat, doar
pentru acoperișuri și lemn pentru
construcții, conform denumirii. Dacă
vrei să îți faci o idee despre acest do -
meniu, care este stadiul și încotro se
îndreaptă, este bine să mergi acolo,
pentru că ai deodată în față cam tot
ce-ți trebuie, de la șurburi și învelitori
de tot felul la scule și macarale. La
astfel de evenimente este imposibil să
nu te întâlnești cu români, așa cum este
greu să nu te întâlnești cu mem bri ai
oricărei nații de pe continent și nu
numai. Ce îi atrage aici? “Patru vor be,
numai patru, da’ vorbe, ce-i drept”, așa
cum ne amintim de la Conu Leonida
(față cu reacțiunea, de sigur): noutate,
calitate, repre zentare și instruire. 
Lăsând la o parte vorbele, să vedem
faptele. Noutăți sunt totdeauna, cali -
tate – de asemenea (nici nu ar avea
rost altfel, pentru că ești dibuit ime -
diat), reprezentare – unde altundeva
te poți întâlni cu “greii” din industrie?
Cât despre instruire... aici este aspec -
tul care ne scoate totdeauna, pe noi
românii, din tiparul de acasă. Sute și
sute de metri pătrați alocați de orga -
nizatori asociațiilor de profil, șco -
lilor de ucenici, concursurilor de
montaj, îm binate cu tot felul de acti -
vități re crea tive. Toți cei implicați sunt
sus ținuți de autorități și sponsori din
oficiu, de prieteni și rude din public.
Tineri îmbrăcați în echi pa mente tra -
dițio nale specifice branșei trec mândri
de apartenența lor, de faptul că sunt
pe teritoriul lor familiar, care le hră -
nește visurile. 

Ne dăm seama că, fără aceste mișcări
de amploare ale branșei, târgul n-ar
avea niciun farmec și probabil nici
sponsorii nu ar mai veni cu atâtea
speranțe. Acest tip de manifestare este
mai mult decât un loc unde se adună
niște oameni cu interese comune,
unde se întâlnește cererea cu oferta.
Internetul a preluat o bună parte din
această comunicare, iar mostre și
cataloage se pot trimite oricând prin
curier. Aici se creează comunități acti -
ve, care interacționează inițial pe
rețelele de socializare, apoi se întâl -
nesc într-o atmosferă amicală și pro -
fesionistă în același timp; vin și pleacă
împreună de la târg, orga ni zează reu -
niuni, își dau întâlniri la stan durile
pro ducătorilor care îi inte resează.
Sunt vedetele eve ni men tului, cu care
orice pro du cător, la nivel de top
mana gement, vrea să stea de vorbă.
Și unii și alții sunt conștienți de faptul
că muncesc în același domeniu, cola -
borând sau urmând să cola bo reze.
Dar toate acestea se întâmplă doar
dacă ai un proiect pe termen mediu
și lung. Nu se gândește nimeni să dea
o lovitură de moment (una singură,
aici ai o singură șansă, rareori pe a
doua, dacă ai greșit!). 
Dar de ce vă povestim toate acestea?
Poate pentru că ar fi un câștig dacă am
avea și în România același respect
pentru meserie. Poate că, preluând
măcar o parte din aceste practici,
lucrurile ar merge mult mai rapid și
mai coerent. Totul este să fim ceva
mai deschiși la ideea de soli da ritate,
care nu este doar o valoare morală, ci
și o chestiune de eficiență. A bon
entendeur, salut!

Echipa Revistei Mansarde,
Acoperișuri & Fațade
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NoI TEHNoLoGII

Statisticile arată că peste o treime din populația României
trăiește în clădiri de tip bloc, cu mai mult de 10 apartamente.
Sunt circa 90.000 de astfel de blocuri, majoritatea construite
între anii 1950 – 1990, după proiecte uniformizate, cu aco pe -
rișuri tip terasă care rareori au vreo utilitate supli men tară. De
asemenea, putem vorbi de zeci de mii de clădiri nerezidențiale
care găzduiesc instituții publice, școli, unități medicale, spații
comerciale, industriale și de birouri, care ocupă suprafețe
importante, nereușind să redea naturii nimic din ceea ce au luat.
Acestea contribuie la crearea unui peisaj urban arid, lipsit de

viață, sporesc poluarea și nu oferă o ambianță prea atrac ti vă. 
An de an apar clădiri noi care nu fac decât să perpetueze

această manieră de a construi, luând în calcul doar eficiența
economică și mai puțin modul de viață al celor care trăiesc
sau activează în aceste spații. 

Vestea bună este că o schimbare radicală de viziune nu
trebuie susținută cu eforturi financiare foarte mari, mai ales
că în prezent se derulează numeroase proiecte de reabilitare
termică, de reparare a acoperișurilor, de aducere a acestor
clădiri la standarde superioare de calitate. 

Despre acoperișurile verzi se discută mult în ultimii
ani, inclusiv în România. Este adevărat, această comu -
nicare are loc mai cu seamă în mediul specialiștilor, al
arhitecților și constructorilor, care au înțeles fără doar
și poate avantajele unui asemenea acoperiș, în
virtutea meseriei lor care îi determină să acceseze
permanent cele mai noi informații din domeniu. S-au
realizat numeroase lucrări pe acest sistem, dar ritmul
pro gresului este încă lent, raportat la poten țialul țării
și la sumele care se cheltuie totuși pe proiecte care nu
țin cont și de alternativa ecologică. Lucrurile pot de -
veni mult mai simple dacă sunt înțelese cu ade vărat
avantajele creării unui mic paradis suspendat, cu
costuri nu cu mult mai mari decât cele ale unui
acoperiș terasă obișnuit, de bună calitate. Bauder,
principalul producător de sisteme de acoperiș verde
(terasă sau cu pantă) prezent pe piața românească,
și-a asumat acest rol de a susține educarea atât a spe -
cialiștilor, cât și a publicului larg, în vederea recu pe -
rării spa țiului citadin de deasupra betoanelor,
trans  formându-l în oaze de verdeață, cu urmări im -
por tante pentru atmosfera orașelor, pentru un stil de
viață mai deschis, mai sănătos și, de ce nu, mai ele gant.

De ce avem nevoie de un acoperiș verde?
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În cadrul acestor proiecte, implementarea conceptului de
acoperiș verde ar trebui să fie permanent una dintre opțiuni,
care poate fi adoptată sau nu, în funcție de situația concretă
din teren. Dar investitorii, proiectanții, constructorii trebuie
să fie conștienți de avantajele unui acoperiș verde, atât pentru
tipurile de construcții menționate mai sus, cât și pentru
imobile mai mici, chiar locuințe individuale. Totodeauna un
colț de ver deață va transforma felul în care este percepută o
locuință, un loc de muncă sau de recreere, iar valoarea imo -
biliară a acestora va crește proporțional cu investiția făcută. 

Sistemele de acoperiș verde Bauder au luat naștere într-un
spațiu european care se poate mândri cu pionieratul în
domeniu. Este recunoscut faptul că acest concept a fost
dezvoltat, în varianta modernă, în Germania de Vest a anilor
1960, bazându-se pe o serie de lucrări experimentale realizate
începând cu mai bine de un secol în urmă, în epoca indus tria -
li zării, când fuseseră deja constatate beneficiile implementării
acoperișului verde în mediul de lucru. În ultimii ani, în Ger -
mania se amenajează anual circa 10 milioane de metri pă trați
de acoperiș verde nou realizat, o zecime dintre aco perișurile
acestei țări fiind considerate ecologice. Dar să arătăm concret
care sunt principalele avantaje pe care le aduce cu sine un
acoperiș verde Bauder, dovedite în timp:

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

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

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

4. Protecția straturilor hidroizolante și a clădirii -
plantele înverzite și solul sunt mai rezistente decât orice ma -
terial clasic utilizat pentru acoperișuri, stând în calea radia -
țiilor UV, a vântului, a incendiilor, a diferențelor de
temperatură care provoacă degradarea materialelor con ven -
țio nale la variații dimensionale; hidroizolația, cea mai fragilă
componentă a unui sistem de terasă, este și ea protejată,
stând într-un mediu stabil, protejată cu ajutorul unei
membrane antirădăcină. 

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

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

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



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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ACoPERIȘURI ISToRICE

C ASELE DE PIATRă DIN 

Da, suntem mândri de patrimoniul nostru material și spiritual, dar... nu prea ne ocupăm de el. Cât timp vom
mai avea meșteri care să știe cum se construiește un acoperiș din șindrilă, sau din stuf? E o întrebare
retorică, la care răspundem din obișnuință cu scuze: viața modernă, statul care nu face, tineretul care nu
învață etc. Vă arătăm că se poate și altfel, dând ca exemplu o regiune ce aparține unuia dintre cele mai
moderne state din lume, Anglia. Bineînțeles, localnicii ar putea opta pentru orice material posibil, și totuși în
Cotswolds, zonă protejată pentru arhitectura ei rurală specifică, majoritatea caselor sunt acoperite cu plăci
de calcar. Nu sunt nici ieftine, nici ușor de obținut, pentru că totul se prelucrează manual – prețul unui
metru pătrat de acoperiș, cu tot cu manoperă, sare de 1.000 de lire sterline. Dar să nu ne mai mirăm că, la o
populație de nici 140.000 de locuitori, aici vin anual aproape 40 de milioane de vizitatori, care aduc
economiei locale cam un miliard de lire sterline. Dacă nu am reținut încă, ar fi cazul să învățăm că arhitectura
poate produce nu doar satisfacție sufletească, ci și foarte mulți bani.

CoTSwoLDS
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C otswolds este o zonă din sud-estul
Angliei centrale, la est de Oxford și nu
departe de Canalul Bristol, care leagă

estua rul râului Severn de Oceanul Atlantic. Un
calcar vechi, de pe vremea dinozaurilor, stă la
baza dealurilor domoale (maxim 330 de metri
deasupra mării), înverzite aproape tot anul,
creându-se astfel un peisaj rural specific, cu
pajiști pitorești și case construite aproape
integral din piatră, într-o manieră incon fun da -
bilă. Datorită acestor aspecte, dar și faptului că
este încă o zonă puțin populată (deși piața
imobiliară a crescut în ultimii ani), Cotswolds a
fost declarat “peisaj protejat”, al doilea cel mai
mai mare ca suprafață din Anglia. După apusul
industriei textile, susținută de lâna produsă aici
din abundență la începutul erei moderne, într-
un orășel din regiune, Cipping Campden, a
apărut la sfârșitul secolului al XIX-lea o amplă
mișcare de arte și meserii, care a revitalizat
unele ghilde medievale din Londra, dezvoltând
domenii precum prelucrarea metalelor, pro duc -
ția de emailuri, tâmplăria și producția mobilei.
Meșteșugurile bazate pe tradiții multiseculare
au mare căutare în prezent și stau la baza unui
turism tot mai înfloritor.

Doar piatră
Dar ceea ce ne interesează în mod expres este

modul în care a fost și este folosită roca locală
pentru construirea caselor, multe dintre ele
ridicate în secolele al XVI-lea și al XVII-lea, încă
locuite de autohtoni sau devenite “cottages”,
pentru cei care vor să se retragă în liniștea unui
peisaj rural. 
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În aceste pagini puteți vedea imagini din
Bilbury, un sat din Cotswolds, amplasat pe râul
Coln, într-o zonă cu porțiuni de mlaștină. Este
o destinație majoră pentru turiștii britanici și
din întreaga lume, care vor să înțeleagă ade vă -
rata Anglie. Aici, în Arlington Row, zonă care
are construcții și de la 1380, a fost consti tui tă
cea mai cunoscută arie de arhitectură con ser -
vată, fiind reprodusă inclusiv pe pașa poartele
britanice, la coperta interioară, ca un fel de
“brand de țară”. Designerul William Morris,
promotor al mișcării de arte și meserii “Arts and
Crafts Movement”, de care am vorbit anterior,
spunea că Bilbury este cel mai frumos sat din
Anglia. Casele incluse în zona protejată, cu
pereți de culoarea mierii și acoperișuri în pantă
abruptă, au fost în secolul al XVII-lea țesătorii
(apa era o resursă importantă, pentru spălarea
lânii); apoi au fost convertite treptat în locuințe,
respectiv pensiuni sau ceainării, pentru turis mul
care a devenit în sine o industrie. Casele marcate
de specialiști sunt atât de fotografiate, încât este
privită cu dezaprobare orice inter ven ție mo der -
nă asupra peisajului, de către localnici sau chiar
de către turiști. Un reportaj BBC din 2017
descria cum o motocicletă a fost van da li zată de
către turiștii cărora le erau com promise foto -
grafiile, refuzând să aibă în cadru orice obiect
care nu făceau parte din peisajul autentic...    

Material cu specific local
Piatra de Cotswolds este un calcar galben,

care a luat naștere în jurasic, bogat în fosile (în
special arici de mare). 

Când este pregătită (șlefuită) pentru con -
struc ții, această rocă capătă culoarea mierii,
deve nind ușor aurie, ceea ce dă un aspect
particular fațadei unei clădiri. Există ușoare
variații de nuanță, care ajung la alb perlat, pe
măsură ce cariera de extracție este mai aproape
de mare, dar cu timpul toate sortimentele

Piatra este întâlnită de la
fundație la acoperiș, ca
materie primă a unei
arhitecturi vernaculare,
elaborate în secole de
experimente mai mult
sau mai puțin reușite.

Calcarul a fost folosit
inclusiv pentru
stabilizarea pământului
și sistematizarea râului,
pe un teren mlăștinos,
nu tocmai potrivit
construcțiilor masive. 

ACoPERIȘURI ISToRICE

Contraforții sunt necesari uneori acestor
ziduri nu tocmai ușoare
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capătă o patină ce se închide odată ce mușchii
și lichenii încep să se dezvolte pe suprafața
calcarului, mai ales în zonele umede și mai
puțin expuse la soare. La acoperișurile vechi,
adevărata culoare a pietrei se arată une ori în
zonele ciobite sau recondiționate. 

Acoperișurile au de regulă o volumetrie
simplă, cu pante între 47 și 55 de grade, dar sunt
și cazuri în care învelitorile se ridică la 90 de
grade, din rațiuni estetice, de continuitate, ceea
ce a impus soluții tehnice inovatoare. Plă cile
sunt mai degrabă de dimensiuni mici (cam 150
mm lungime), comparativ cu ardezia clasică,
pentru că se fisurează mult mai ușor, dar pot fi
întâlnite și piese de 750 mm, folosite în general
la streașină, unde există mai multă umi ditate.

Cunoașterea materialului local este impor -
tantă, pentru că autoritățile, alături de mulți
membri ai comunităților, care doresc păstrarea
specificului local, în scop turistic sau pur este -
tic, recomandă (și impun, dacă este vorba de
arii protejate) folosirea calcarului de Cots wolds,
atât pentru fațade, cât și pentru aco perișuri.

Din loc în loc, câte un acoperiș de paie,
care sparge monotonia...

Programele de reabilitare 
cu ajutorul donațiilor și al
activităților comerciale
independente dau o nouă
șansă acestor case de
patrimoniu.

ACoPERIȘURI ISToRICE

Din cauza dezvoltării imobiliare a zonei, unele
case au fost construite, în același stil, dar cu
piatră de Horton (o localitate ceva mai depăr -
tată, tot în proximitatea Canalului Bristol).
Acestea sunt contestate de localnici, nefiind
considerate tradiționale, piatra de Horton având
o culoare mai roșiatică, din cauza conținutului
mare de oxizi de fier.

Ce-i drept, la acoperișuri este mai dificil de
păstrat profilul; uneori este preferată ardezia, mult
mai simplu de prelucrat și de montat, dar aceasta
nu este considerată specifică locului. Se produce
ardezie nu departe de Cotswolds, în Țara Galilor,
unde există așa-numita “Welsh slate”. Ardezia este
o rocă metamorfică (a luat naș tere prin acțiunea
factorilor fizici și chimici din subsol), pe când
calcarul este o rocă sedi men tară. Ambele ma te -
riale pot fi desprinse în plăci, dar calcarul de
Cotswolds este mult mai pre tențios, plăcile
obținute sunt mai groase, mai friabile și mai
neregulate. De aceea, calcarul este și mai dificil de
folosit ca învelitoare; totuși, este considerat din
start ca prima opțiune, mai ales pentru zonele
care se promovează ca având o arhitectură tradi -
țională. În prezent sunt des chise 5 cariere pentru
piatra de Cotswolds, am pla sate în zonele cu
cererea cea mai mare. În orice caz, pentru acoperiș
se folosește doar rocă, orice alt material fiind
interzis... totuși, cu o mică excepție: paiele. 
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n țiglă ceramică
n țiglă din 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
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Există încă și acoperișuri de paie, care în timp
capătă o patină asemă nă toare cu cea a pietrei,
nefăcând deloc notă dis cor dantă în acest peisaj
parcă desprins din povești.

Doar prelucrare manuală
Principala problemă în păstrarea tradiției este

faptul că nu mai există prea mulți meșteri care
să știe să prelucreze calcarul pentru a-l folosi ca
placă de învelitoare, orice instrument me ca ni -
zat nefiind permis. Roca este furnizată în plăci
nestandardizate pe șantier, pentru a fi pre lu crată
din nou la fața locului, iar acoperișul ob ținut
este unul absolut personalizat. Vechile meș   teșu -
guri sunt totuși reînviate prin po pu la ri zarea lor
și chiar prin cursuri de meserii, iar re zultatele
nu se lasă așteptate – apar tot mai multe firme
care furnizează acest tip de piatră. Chiar și așa,
un producător nu poate furniza mai mult de
câteva sute de metri pătrați pe lună.

Interesante sunt metodele tradiționale de
obținere a plăcilor. Conform informațiilor păs -
trate de la vechii pietrari, există două tipuri de
calcar de Cotswolds, cu denumiri poetice și
modalități diferite de extracție: “Marmura de
pădure” (Forest Marble) și “Ardezia de Stone -
sfield” (Stonesfield Slate). Prima variantă, obți -
nută din mici cariere de suprafață, datează din
vre mea romanilor și constă în prelucrarea
pietrei imediat după extracție, când umiditatea
este încă ridicată. Ardezia de Stonesfield, mai
fină și mai apreciată, se obține din cariere mai
adânci, materialul fiind adus la suprafață și
supus intemperiilor. 

În timp, după mai multe cicluri îngheț-
dezgheț, roca își dezvăluie planurile de-a lungul
cărora trebuie despicată pentru a obține niște
plăci uniforme, perfecte pentru acoperiș. 

Reguli stricte
Pentru conservarea patrimoniului construit,

trebuie respectate câteva reguli de bază. În
primul rând, nu este încurajată refolosirea plă -
ci lor pe altă clădire decât cea de origine; înve -
litoarea veche se reutilizează doar pe casa de pe
care a fost îndepărtată pentru renovare. 

Orice intervenție
modernă în peisaj este

privită cu suspiciune.

Se încu ra jează producția de plăci noi nu atât
pentru a dinamiza piața locală, dar și pentru că
în urmă cu câteva decenii, a apărut un fenomen
de “ca nibalizare” (transferul plăcilor bune de la
o casă la alta, uneori prin furt), ceea ce mai mult
a dăunat arhitecturii, cu efecte negative și
asupra pieței de materiale. 

În al doilea rând, plăcile înlocuite trebuie să
fie cât mai apropiate de cele originale ca tex -
tură, culoare (deci inclusiv din punct de vedere
geo logic), dimensiune și grosime. 

ACoPERIȘURI ISToRICE





În al treilea rând, niciodată nu este înlocuit
calcarul cu ardezia și acestea două nu au ce
căuta împreună pe același acoperiș. În al
patrulea, nu se folosesc decât plăci despicate, nu
șlefuite după grosime. Ar mai fi punctul cinci,
dar pare inutil de specificat: nu se folosește
niciun alt material de substituție, care ar
reproduce aceste roci - beton, rășină, piatră
reconstituită etc. Doar calcar, inclusiv pentru
zonele de dolie, de trecere între versanți, unde
sunt interzise elementele meta lice.  

Învelitoarea astfel obținută are o durată medie
de viață de circa o sută de ani, până la o renovare
cu refolosirea plăcilor. Totuși, specialiștii apre -
ciază că prin curățarea regulată (anuală) de
mușchi și licheni, această perioadă poate fi du -
blată sau chiar triplată; multe acoperișuri din
Bilbury sunt considerate originale, pentru că în
ultimele două secole nu sunt semne că ar fi fost
schimbate.      

Grija față de patrimoniu
Pe unele case sunt fixate plăcuțe metalice pe

care scrie “e Property of the National Trust”.
Imobilele respective aparțin (efectiv cu titlu de

Renovarea acestor case 
a revitalizat carierele de
calcar.

proprietate) unei fundații importante din
Marea Britanie, care gestionează îngrijirea a
sute de mile de coastă, sute de mii de hectare de
pă mânt, sute de case istorice, castele, monu -
mente, grădini, parcuri și rezervații naturale.

Un acoperiș astfel realizat
poate dura un secol, chiar
dublu sau triplu dacă sunt
executate regulat lucrări
de mentenanță.

Atracția arhitecturii
dezvoltă comunități, cu
tot ceea ce poate deveni
profitabil: cafenele, spații
de cazare, magazine cu
suveniruri.

ACoPERIȘURI ISToRICE
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Statul sprijină aceste fundații, prin facilități de
ordin economic, dar “nu le bagă și-n traistă”, așa
cum se așteaptă mulți de pe la noi când e vorba
de salvat obiective de patrimoniu. Fondurile
guver namentale sunt nesemnificative, aproape
totul se face prin voluntariat și inițiativă
individuală, beneficiind desigur de o societate
deschisă și generoasă în donații când știe că are
în față un proiect onest. Majoritatea fondurilor
vin din activități comerciale, care includ parte -
neriate cu agenți economici agreați, organizarea
de călă torii, catering, vânzări de bilete și, foarte
impor tant, închirierea clădirilor din patrimoniu.
Aceste clădiri, care au intrat în proprietatea
fundației prin diferite căi, inclusiv achiziții, nu
pot fi vândute decât cu acordul Parlamentului,
dar pot fi amenajate parțial pentru a primi
oaspeți – ce poate fi mai interesant decât să
locuiești câteva zile în atmosfera unei case de
secol XVI – XVII, dar cu toate facilitățile vieții
moderne? Practic, clădirile și comunitățile din
care ele fac parte sunt salvate chiar de către cei
care vor să le viziteze, să exploreze, să cunoască
locuri noi, pitorești. Întrucât turismul nu este
nici pe departe ieftin în Marea Britanie, fundația
(care are peste 120 de ani de existență) reușește

să atragă prin facilități și discounturi pentru
donatori și clienți fideli, astfel încât strânge
anual bugete de peste 100 de milioane de lire
sterline, sumă considerată totuși insuficientă
pentru câte proiecte noi are – alte clădiri, sate,
opere de artă, zone naturale de protejat. 

Am menționat în aceste pagini mai multe idei
despre cum se procedează în țările dezvoltate
pentru a salva un patrimoniu de arhitectură,
fără ca statul să facă eforturi masive – doar o
legislație încurajatoare, o cultivare a valorii (care
oricum trebuie făcută în școală) și o promovare
eficientă. În plus, se dezvoltă comunități și sunt
revitalizate domenii economice multiple.
Credeți că se poate și la noi? 

Doar calcar de Cotswolds
pentru acoperiș! Nu
ardezie și nici orice 
altceva care să înlocuiască,
sugereze sau imite. Un
material sintetic ar fi privit
ca o barbarie.  

Să devii locatar temporar
într-o asemenea casă este
o mândrie și un gest cu
adevărat patriotic.
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IMPERMEABILIzăRI

We create chemistry

Nevoia de structuri impermeabile este evidentă la nivel mondial, în contextul schimbărilor climatice
din această perioadă, când în orice moment pot apărea provocări serioase pentru construcții. În afară
de temperaturi extreme, oscilații mari de temperatură și expunere la vânturi puternice, o construcție
trebuie să se confrunte deseori și cu umiditatea în exces, care poate dăuna atât când vine de sus, sub
formă de precipitații, cât și de la sol sau din subsol, ca urmare a acumulărilor greu de controlat.
operațiunile de impermeabilizare trebuie să fie rapide, sigure și pe termen cât mai lung, pentru că
presupun lucrări greu de abordat, de multe ori ascunse, oricare ar fi domeniul de utilizare: rezidențial,
clădiri de birouri, industriale, comerciale, lucrări edilitare de orice fel. o soluție excelentă în acest sens
este protejarea structurilor cu gama de membrane pentru impermeabilizare MasterSeal®, aplicabile
prin pulverizare. Acestea și-au dovedit rezistența în regiuni dintre cele mai diverse ale globului, inclusiv
în zone tropicale, cu umiditate excesivă frecventă.

Sistemele de membrane bicomponente aplicate prin pulverizare
MasterSeal® de la Master Builders Solutions – BASF sunt mem -
brane poliuretanice și poliureice care capătă o rezistență durabilă
la mai puțin de un minut de la aplicare. Proiectate să rețină apa
în interiorul structurii de beton (dar eliminând-o lent în timp, fiind
permeabile la vapori), sau să țină apa și contaminanții în afara
acesteia, membranele MasterSeal® au obținut recu noaștere glo -
bală, fiind aplicate cu succes pe numeroase structuri de la
introducerea lor pe piața europeană la începutul anilor 1990.

Sistemele pe bază de membrane lichide MasterSeal® reduc
timpul necesar pentru a crea o barieră impermeabilă și au
caracteristicile fizice optime pentru a face față mișcărilor dinamice
la o gamă largă de proiecte de structuri, date fiind variațiile
climatice posibile. Când sunt combinate cu anumite game de
grunduri speciale și straturi de acoperire, rezultă sisteme pentru
diverse aplicații cum ar fi acoperișuri, balcoane, parcări, subsoluri,
chiar tuneluri sau rezervoare.

Protejați structurile cu MasterSeal® de la BASF



21

Soluții pentru acoperișuri
Soluțiile pentru acoperiș din gama MasterSeal® Roof sunt

proiectate pentru a proteja acoperișurile din medii agresive,
chiar și în locații în care se întâlnesc variații termice extreme.
Aceste soluții sunt potrivite pentru acoperișuri terasă sau
înclinate și sunt compatibile cu suporturi din beton, placaj,
panouri de tip sandwich și alte substraturi comune pentru
acoperișuri. Utilizarea membranelor lichide aplicate prin
pulverizare permite inclusiv abordarea suprafețelor verticale,
hidroizolarea rapidă a detaliilor, deschiderilor și străpungerilor,
cum ar fi cele pentru ventilatoare, luminatoare și coșuri de fum.
Un avantaj major este că acoperirea nu prezintă suduri sau
suprapuneri și este capabilă să reziste inclusiv la rădăcini de
plante, cum se întâmplă în cazul acoperișurilor verzi sau al altor
amenajări similare peste spațiile locuite. Produsele MasterSeal®
pot fi utilizate astfel pentru renovarea acoperișurilor vechi, fără
necesitatea de a îndepărta membranele existente, ci doar prin
pulverizarea in-situ peste vechea hidroizolație, oferind o soluție
simplă și rapidă de mentenanță. Membranele MasterSeal®,
fixate monolitic pe substrat, sunt capabile să reziste efectelor
vântului, temperaturilor  ridicate, șocului  termic și se pot
acomoda la mișcări structurale rezonabile.

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

Sistemele MasterSeal® Roof includ materiale poliuretanice și
poliureice hibride, utilizate la nivel global pentru mai mult de 20
de ani și îmbunătățite constant în urma cercetărilor, aflându-se
în prim-planul soluțiilor pentru acoperișuri. 
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IMPERMEABILIzăRI

Peste 15 milioane de metri pătrați de acoperiș MasterSeal® Roof
au fost aplicați la nivel mondial în ultimii 10 ani. Aceste sisteme
sunt potrivite pentru toate condițiile climatice cu care se con fruntă
pe orice continent, de la iernile severe din Mongolia până la
atmosfera tropicală din Singapore și la căldura uscată din Australia.

Soluții pentru subsoluri, tuneluri, 
lucrări în mediu umed  

Tendințele industriei solicită proiecte cu subsoluri tot mai
adânci sau construcții pe terenuri asanate, recuperate din ape,
care pot reprezenta provocări pentru echipa de proiectare și
construcție. Membranele MasterSeal® sunt ideale pentru ase -
menea lucrări, deoarece viteza cu care poate fi etanșat un
element de construcție este esențială pentru toate etapele care
vor urma. Membranele formează prin pulverizare niște bariere
etanșe într-un minut, reducând timpul de execuție al proiectului
și evitând contactul betonului cu apele subterane, inclusiv cele
care pot fi poluate sau sărate (marine). De asemenea, ele pot fi
folosite pentru a acoperi structurile care încă au umiditate
remanentă. Unul dintre atributele lor cheie este capacitatea de a
face față fisurilor dinamice care apar în timpul sau după
construcție. Această capacitate a făcut să fie folosite inclusiv
pentru tuneluri de tip tranșee deschise. Un alt aspect important
este faptul că membranele MasterSeal® sunt monolitic fixate pe
stratul suport, ceea  ce înseamnă că, dacă sunt perforate acci den -
tal, nu permit ca apa să intre pe dedesubt.
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Prin divizia sa specializată, BASF este cel mai mare furnizor mondial de produse chimice pentru construcții, reparații și renovări. 
Pe lângă dobândirea expertizei în urma a numeroase proiecte realizate în întreaga lume, BASF investește continuu în cercetare, în
dezvoltarea de sisteme noi și îmbunătățirea celor existente. În parteneriatele desfășurate, abordarea este atât cea de furnizor de
produse, cât și de personalizare a sistemelor și serviciilor, în cadrul unui concept holistic asupra construcției. 

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

din condominiumuri și clădiri de birouri, până la parcările marilor
centre comerciale. Selectarea sistemului optim va depinde de o
serie de criterii, respectiv durata de viață preconizată, condițiile
climatice, intensitatea traficului, expunerea parcării (interior sau
exterior) și, nu în ultimul rând, de buget. Specialiștii BASF sunt
instruiți să evalueze aceste informații pentru a determina cea mai
bună soluție pentru structură.

În mod inevitabil, parcările se uzează și necesită întreținere. Una
dintre cele mai importante probleme pentru proprietar sau
operator este viteza de reparare a acestora. Dacă întreținerea
generează inconveniente, există riscul unei utilizări defectuoase.
MasterSeal® Traffic  elimină  această problemă datorită gamei sale
rapide de grunduri, membrane și straturi de protecție, care
permite reabilitarea completă a suprafeței și revenirea la trafic
după numai 24 de ore.

Soluții pentru structurile de parcare
acoperită

BASF a dezvoltat sisteme de protecție a pardoselilor de
parcare subterană după studierea profundă a proiectării
parcărilor auto și a performanțelor sistemelor de protecție care
fuseseră disponibile în trecut. Sistemul MasterSeal® Traffic pe
care l-a creat abordează trei provocări cheie, cu un impact
semnificativ asupra durabilității structurilor de parcare. Mai
întâi, fiind flexibile și elastice, sistemele MasterSeal® Traffic fac
față la mișcările dinamice și termice ale structurilor cu
deschideri largi. În al doilea rând, protejează chimic betonul de
daunele cauzate de contaminanții care apar frecvent în
parcările auto, cum ar fi sărurile de degivrare sau alte fluide
specifice autovehiculelor. În al treilea rând, există opțiuni pentru
asigurarea unui nivel optim de rezistență la alunecare și
capacitatea de a absorbi forțele de torsiune ale rotirii pneurilor.
Și toate acestea vin împreună cu o componentă estetică extrem
de atractivă, ca textură și culoare. Soluțiile MasterSeal® Traffic
pentru parcări sunt potrivite pentru toate aplicațiile - de la cele
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Stadionul Dinamo din București -
studiu de caz

Împreună cu colaboratorii noștri, ne-am
imaginat cum ar arăta stadioanele a două
dintre cele mai iubite echipe din România:
Dinamo și Rapid. Știm că ele vor trebui
modernizate pentru EURO 2020, așa că... de
ce să nu obținem maximum de eficiență: un
design impresionant, utilitate, capacitate și
un cost redus? 

După stadioanele din Polonia (Miejski
Stadium Poznan), Turcia (Konya Torku Are -
na), Germania (Schalke – Veltins Arena și
Mer cedes Benz Arena Stuttgart), a fost
finali zat și stadionul din Volgograd – Rusia,
mo der  nizat special pentru Campionatul
Mon dial de Fotbal din 2018. Referitor la
acest stadion, reprezentantul Low & Bonar
a de clarat: “Folosind tehnologia noastră
pentru materiale MEHGIES® Valmex®, echipa
de Research & Development a dezvoltat o
solu ție personalizată care permite un design
vizual dinamic, membrana fiind produsă la
fabrica noastră din Fulda – Germania. Odată
insta lată, membrana Valmex® este durabilă
da torită calității produsului, economisind
costurile de întreținere și înlocuire pe termen
lung, ceea ce sporește durabilitatea cons truc -
ției. În cele din urmă, membrana Valmex®
produsă de Low & Bonar oferă o experiență
de înaltă calitate pentru vizitatorii și
utilizatorii sta dionului, care va continua în
toate con di țiile meteorologice din deceniile
următoare”.

NoI MATERIALE

Volgograd Arena

Low & BoNAR 

Cum ar arăta Stadionul
Giulești

Continu� seria
stadioanelor acoperite 

cu membrane 
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Arhitectura
stadionului

modernizat va avea
în vedere cele mai
avansate practici

pentru proiectarea
facilităților sportive

în acord cu
standardele de

securitate, confort și
economie a

resurselor.

Totul cu o translucență ridicată, un impact
minim asupra mediului și o garanție de până la
20 de ani pentru membrana din care va fi
executat acoperișul!

Stadionul Dinamo este dezvoltat ca o struc -
tură monovolum, permițând accesul tuturor
spec tatorilor de la nivelul solului, iar tribunele
sunt acoperite integral de scaune. Locația oferă
urmă toarele categorii de locuri: standard, pre -
mium, VIP și o zonă de lounge. Accesul direct
este asigurat de 18 intrări pentru spectatori și 3
intrări oficiale pentru jucă tori, presă și persoane
VIP.  În centrul con cep tului de design se află
folosirea într-un procent ridicat a materialelor
reciclate, ca răspuns la direc tivele europene
pentru o arhi tec tură ecologică și sustenabilă, cu
amprentă minimă de dioxid de carbon. În plus,
materialele avute în vedere, partea de meca -
nisme, greutatea și cantitatea de manoperă sunt
mult reduse. Aceasta face propunerea Low &
Bonar foarte rezonabilă eco nomic și extrem de
profitabilă. 

Conceptul are scopul de a reduce în mare
măsură munca efectivă pe șantier. Tribunele
sunt construite din elemente prefabricate din
beton, iar acoperișul constă într-o structură de
oțel și o membrană tensionată PVDF. 

SC Low & Bonar Romania SRL Tel.: 021 369 57 51 

Mobil: +40 723 912 647 info_ro@mehgies.com 
www.mehgies.com

Structura metalică este compusă din 3 inele
deformate armonic (unul către terenul de joc,
altul care conturează coama și al treilea către
periferia structurii).

Structura de console din bare de oțel, po -
ziționate în formă de V se continuă cu profile
tubulare pe un al patrulea contur, stabilit de
zonarea funcțională.  Fiecare fermă are o geo -
metrie unică și o înălțime optimă pentru a defini
perfect designul funcțional și estetic al clădirii.
Elementele diagonale sunt folosite pentru a
susține suplimentar fermele. 

În vârful structurii de oțel se montează
membrană tensionată de PVC cu lac PVDF, care
dă o tușă finală structurii stadionului, aparența
exterioară și creează un înveliș protector împre -
jurul spec tatorilor și jucătorilor. Spre exterior mai
pot fi prevăzute grilaje cu lamele de lemn, care să
dea construcției o notă de eleganță și natural. 

Cum ar arăta Stadionul Dinamo în varianta
modernizării cu Low & Bonar
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Sub motto-ul “Lucru bine făcut, dar și plătit pe măsură“,
Mihai Căplescu și-a croit drumul într-o manieră mai rar
întâlnită în România. În 1998 lucra deja în domeniul
învelitorilor, dar abia în 2007 a avut curajul de a înființa
societatea care vindea învelitori. În acel an, când piața mergea
cu motoarele din plin, s-a bucurat de un mare succes,
confruntându-se însă constant cu slaba calitate a lucrărilor
de montaj al sistemelor de învelitori din acea perioadă. Așa
a apărut ideea de a se ocupa exclusiv cu montajul
acoperișului. Lucrul la înălțime nu îl sperie, ci mai degrabă îl

ambiționează din punct de vedere profesional, să rămână la
fel de sus. La una din con ver sațiile telefonice pe care le-am
avut cu Mihai, acesta era pe acoperișul unui bloc cu 4 etaje,
dar părea la fel de relaxat ca și cum ar fi fost în confortul de
la biroul său. Este un serviciu destul de periculos pentru cei
care nu sunt în domeniu, dar nu și pentru el, deoarece are în
spate ani de experiență și mult profesionalism. În ultimul
timp, din ce în ce mai mulți antreprenori și dezvoltatori decid
să lase montajul învelitorilor în seama profesioniștilor,
externalizând această etapă către firme specializate, capabile
să ofere garanția calității serviciilor prestate. Astereala trebuie
să fie solidă, stabilă și fără abateri de planeitate, o suprafață
pe care aplicarea șindrilelor să se poată face facil și în condiții
de securitate deplină pentru montator. Soluția oferită de
EGGER  pentru aceste solicitări este noua placă ergonomică
– EGGER Roofing Board. Este un produs inovator care oferă
un sub strat rigid pentru acoperiș. 

Mereu la înălțime, cu plăcile 
EGGER Roofing Board

NoI MATERIALE

Mihai Căplescu, manager al companiei Roof Actual, vede în
programele profesionale EGGER nenumărate avantaje, de
care firma profită dincolo de parteneriatul de lungă durată.
Pornind de la motto-ul “Împreună obținem mai mult“,
apreciază nu doar serviciile oferite, ci şi relaţionarea strânsă.
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Bazată pe o placă de OSB 3, placa pentru acoperiș se
caracterizează prin dimensiunile sale reduse, greutatea
redusă și profilul inovator al muchiilor obținute prin frezare. 

Piatra de temelie pentru businessul cu astereală a fost
dorința lui Mihai de a face lucruri de  calitate, folosind
produse inovatoare cu rezultate de excepție. În 2007, acesta
s-a decis să  își întemeieze propria companie. Prin cu noș tin -
țele acumulate în perioada în care a comercializat materiale
de construcții a pus bazele unui mic atelier care venea cu tot
felul de soluții pentru acoperiș, dar și cu exclusivități: țiglă
glazurată de argilă, tablă, șindrilă precum și orice alt tip de
învelitoare existent în piață. Mihai ne-a spus că este foarte
important să oferi și expertiză, pentru că fiecare lucrare este
diferită și trebuie ținut cont de climă, tipul construcției, dar
și de dorința clientului. De la bun început a decis să se
implice doar în lucrări unde se pune preț pe calitatea
superioară a produselor și serviciilor. Acest principiu este
prioritar şi în prezent. Din 2007, se luptă pentru schimbarea
mentalității eminamente greșite, potrivit căreia prețul
primează calității. “Am optat mereu pentru proiectele
inovatoare din punct de vedere tehnic, pentru cele mai
ridicate standarde de montaj şi pentru calitatea premium a
produselor.“

În prezent, compania se consideră drept un furnizor de
soluţii complete şi un partener de nădejde al arhitecţilor,
dezvoltatorilor imobiliari si constructorilor. Filosofia “Lucrul
bine făcut“ a devenit mai mult decât un simplu slogan. Îm -
preună cu clienţii, membrii echipei Roof Actual au dezvoltat
soluţii în domeniul asterelii pentru diverse tipuri de
construcții: „În 2017 am avut un proiect la Buzău, unde am
decis să folosim pentru prima dată plăcile de roofing Board
de la eGGer, la refacerea unui acoperiș ventilat. Peste căpriorii
existenți s-a montat mai întâi o membrană de difuzie, apoi un
rând de contrașipci pentru crearea spațiului de ventilație
necesar, iar peste aceștia astereala din plăci roofing Board. Cei
250 mp de astereală i-am montat efectiv într-o singură zi, însă
întreaga lucrare am finalizat-o în două zile, întrucât a trebuit
să atacăm pe rând fiecare pantă a șarpantei, pentru a nu lăsa
întregul acoperiș descoperit peste noapte. 

Totul s-a făcut cu doar 3 oameni. Din punctul meu de vedere,
roofing Board este un produs extrem de util, în principal
datorită dimensiunilor sale reduse care îl fac ușor de
manipulat, a pierderilor foarte mici pe care le generează ca
urmare a faptului că permite îmbinarea între căpriori și a
rapidității excepționale de montaj. Apreciez că astereala
clasică din scândură sau din plăci mari de oSB ne-ar fi ocupat
cu cel puțin 50 - 60 % mai mult timp, dar foarte important
este că nu am avut pierderi.“ 

EGGER RoofinG BoaRD – placa
ERGonomică pEntRu astEREală

EGGER a lansat recent pe piaţă placa pentru astereală
EGGER Roofing Board – un produs unic, a cărui utilizare face
posibilă obţinerea unei planeităţi deosebite (condiţie obli -
gatorie de altfel în cazul învelitorilor din şindrilă bituminoasă
și nu numai). La origine fiind o placă de calitate OSB 3,
produsul se individualizează printr-un format de dimensiuni
reduse şi o frezare inovatoare a muchiilor. 

Mihai Căplescu – Roof Actual (www.roofactual.ro):
„Înălțimea la care lucrez nu mă sperie, ci mai degrabă mă
ambiționează din punct de vedere profesional să rămân
la fel de sus.“



Ambele generează multiple beneficii pentru montator,
care se traduc printr-o viteză sporită la montaj, pierderi
reduse de material şi, deloc neglijabil, o siguranţă a muncii la
punerea în operă mult îmbunătăţită faţă de celelalte produse
alternative (cherestea sau placă OSB cu cant drept). 

Formatele disponibile sunt: 2.800 × 600 × 12 mm (greutate
totală 12,1 Kg/placă), 2.400 ×600 × 12 mm (10,4 Kg), 2.400
× 600 × 15 mm (13 Kg) și 2.400 × 600 × 18 mm (15,6 Kg).
Pentru montator, beneficiile greutăţii reduse sunt evidente.
Îmbinarea în plan vertical a plăcilor EGGER Roofing Board se
realizează prin intermediul profilului nut-şi-feder de pe
laturile scurte, având rosturi de dilataţie de 2 mm încor po -
rate. Pe lângă precizie şi rigiditate sporită, acesta permite şi
poziţionarea “în câmp“ între căpriori a îmbinării, lucru care
în cazul celorlalte tipuri de astereală nu este admis. În atare
condiții, 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). Rigiditatea îmbi -
nărilor este deosebită, astfel încât greutatea montatorilor
este susținută fără probleme, inclusiv pe zona de îmbinare.
Între rânduri adiacente, plăcile se îmbină prin suprapunerea
laturilor lungi, prin intermediul profilului tip “falţ în trepte“
cu rosturi de dilataţie de 2 mm de asemenea încorporate.
Această îmbinare “deschisă“ permite corectarea micilor
abateri de planeitate ale structurii, situaţie frecvent întâlnită
la căpriorii proveniţi din cherestea proaspăt debitată şi
nerindeluită. Uşurinţa cu care plăcile pot culisa una în raport
cu cealaltă prin suprapunerea muchiilor lungi se datorează
fineţii frezării şi constituie un element de particularitate 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 alunecării, deci implicit
al căderii acestora de pe acoperiş, este complet eliminat,

chiar şi în situaţia nedorită a unei rafale de vânt apărute în
timpul montajului.

EGGER pRofipRoGRammE –
loialitatEa caRE vă EstE
Răsplătită

Mihai Căplescu se bucură de beneficiile pe care le oferă
programul și își promovează compania prin echipamentele
de lucru personalizate cu LOGO-ul companiei și unelte
pentru montajul plăcilor de Roofing Board achiziționate prin
punctele de loialitate. Parteneriatul cu EGGER nu a mai fost
niciodată atât de avantajos. Un alt serviciu pe care EGGER îl
oferă este aplicația Catalog de construcții care poate fi acce -
sată gratuit de pe orice dispozitiv mobil. Această aplicație vă
permite să vizualizați detalii complexe precum structurile de
perete, tavan și acoperiș, în format 3D.
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EGGER 
Str. Austriei 2, 725400
Rădăuți, Suceava

Tel.: +40 737 992 998

info-rau@egger.com

www.egger.ro

Mihai Căplescu – Roof Actual 
„roofing Board este un produs extrem de util, datorită

dimensiunilor sale reduse care îl fac ușor de manevrat.“



29

ACoPERIȘURI ISToRICE

cluj-napoca
C lădirea a fost ridicată în perioada

1896 – 1897 de către firma con-
s truc torului Benedek Endstrasser,

după un proiect din 1895 al Alpár Ignác
(1855-1928). Arhitectul budapestan Alpár
Ignác se bucura de notorietate în epocă, el
punându-și semnătura pe numeroase pro -
iec te de palate administrative, școli sau
bănci din Imperiul Austro-Ungar; guvernul
maghiar a finanţat în ultima parte a se -
colului al XIX-lea construcţia de ase menea
palate administrative, iar atelierul lui a exe -
cutat cinci asemenea clădiri în Transilvania
(Sighişoara, Târnăveni, Deva, Aiud și cea de
față, din Cluj). Construc to rului Benedek
Endstrasser, un alt nume important al acelor
vremuri, i se datorează de asemenea clădiri

Turnul Primăriei din 

În zona centrală a municipiului Cluj-Napoca,
nu departe de Piața Unirii, iese în evidență o
clădire eclectică de sfârșit de secol XIX,
proaspăt renovată, cu un turn impunător, am -
plasat la intersecția a două străzi, Calea Moților
și Petru Maior. Reabilitarea acestei clădiri
monument istoric, în care astăzi func țio nează
sediul primăriei și al consiliului local, s-a
încheiat în vara anului 2016 cu finalizarea tur -
nului și repunerea în funcțiune a ceasului
acestuia, care emite de cîteva ori pe zi primele
acor duri din Rapsodia Română a lui George
Enescu. Renovarea turnului în sine a repre -
zentat o lucrare specială de montaj a aco peri -
șului, cu operațiuni complexe de tinichigerie.     
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Tinichigeria pentru
acoperișuri metalice este

privită ca una dintre cele mai
profesionalizate discipline

din domeniu. Este nevoie de
multă muncă pentru

executarea detaljilor, detalii
care trebuie să respecte

întocmai proiectul inițial.

Acoperișul
întregește eleganța

acestei clădiri din 
La Belle Époque.

importante din oraș, precum Hotelul Melody,
Palatul Căilor Ferate, Facultatea de Teologie
Protestantă, Palatul Arhiepiscopiei Ortodoxe. 

Destinația inițială a edificiului despre care
vorbim aici a fost de Casă a Comitatului Cluj,
iar la acel moment edificiul satisfăcea cerințele
practice ale unei asemenea instituții. Și ulterior
a fost utilizată în scop administrativ, găzduind
Consiliul Popular Judeţean (în perioada co -
munistă), respectiv Primăria și Consilul Local
după 1990. La parterul clădirii a func ţionat,
între 1974 şi 1993, şi redacţia revistei maghiare
Korunk. Edificiul cu parter și două etaje are și
două curți interioare, iar una dintre ele a fost
acoperită în 1980, creându-se așa numita “Sală
de sticlă”. În ultima perioadă însă, clădirea
devenise improprie activității unei primării
moderne, iar fațadele aveau nevoie de reno -
vări, fiind nevoie de un proiect de reabilitare.
Ceea ce s-a și întâmplat, în mai multe etape,
ultima fiind reabilitarea turnului în anii 2015
– 2016.

Edificiul a fost construit în stil eclectic, cu
importante accente neobaroce, precum la fațada
principală, pe care a fost amplasat și un balcon
sprijinit pe console din piatră. Pot fi observate
rezalituri bine definite, accentuate și cromatic,

ferestre cu colțuri evazate și fron toane frânte,
stucaturi aurite specific baroce (scoici, mas -
che roni – acele măști gro tești spe cifice).

Inițial, pe timpanul fațadei, sub un glob
pământesc ce simboliza universalitatea, era
amplasată stema Ungariei, iar în prezent se
poate vedea noua stemă a orașului. Turnul
înalt, vizibil din zona centrală a orașului, a

ACoPERIȘURI ISToRICE
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fost conceput cu un acoperiș metalic (de
plumb la început), cu numeroase ornamente
volu metrice și un lanternou care permite
aerisirea șarpantei. 

Refacerea învelitorii turnului a fost atribuită
firmei Ornamentika EPDS din Gheorghieni,
re cunoscută pentru portofoliul său de lucrări
mo numentale, cu ornamente metalice com -
ple xe ce necesită lucrări detaliate de tini chi -
gerie. În cazul acesta, conform decla ra ției
exe   cutantului, mai bine de trei sferturi din în -
ve litoare au fost de fapt ornamente, cu su pra -
fețe curbe în majoritatea cazurilor și foarte
puține zone plane. Drept urmare, pen tru un
acoperiș de aproximativ 140 mp, s-au folosit
nu mai puțin de 300 mp de tablă. Ca material,
a fost folosită tablă de titan – zinc VM-Zinc
Quartz, de grosimi variate (între 0,7 mm şi 1,2
mm), prelucrată prin ambutisare sau presare,
respectiv turnare în cazul stemelor metalice.
Aspectul patinat al materialului, obținut în
procesul de fabricare, asigură o culoare uni for -

mă a întregului aco periș încă de la montaj. Reac -
ția clujenilor față de această reali zare nu a
întârziat să apară, fiind remarcată po zitiv de către
comunitatea lo cală, care obține astfel încă un
reper de arhi tectură r e cuperată, su ges tivă pentru
istoria orașului.

Lucrările au fost efectuate
cu măsuri de siguranță
suplimentare pentru
trecători și montatori. 

Pare complicat și chiar este.
Aceasta cu atât mai mult cu
cât printre ornamente sunt
prevăzute și sisteme pluviale
discrete, care să nu afecteze
imaginea de ansamblu.
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VIAțA BRANȘEI

aplicarea unor noțiuni de geometrie,
foarte importante pentru rezistența
lucrării și estetica ei.    

Au fost abordate aspecte de detaliu
atât pentru învelitoarea propriu-zisă
(ridicarea pe un coș de fum, de exemplu),
cât și pentru sisteme pluviale, cu cositorire.
Metodele de lucru au avut ca repere
proce durile Rheinzink, adaptate com por -

M ontatorii prezenți la cursuri, de
toate vârstele, au venit atât de la

Valcon Roofs, cât și de la alte firme
specializate în acoperișuri metalice din
România, care au înțeles importanța
pregătirii pro fe sionale continue. Fiecare
cursant a avut la dispoziție un banc de
lucru cu toate sculele necesare execu -
tării operațiunilor. 

Au fost abordate atât aspecte teoretice,
de cunoaștere a materialelor, cât și de -
monstrații practice ale repre zen tan ților
Rheinzink, după care toți cursanții au
pus în practică ceea ce li s-a predat, sub
supravegherea atentă a organi zato rilor.
Merită să menționăm că apro fun darea
acestei meserii implică dexteritate, intui -
ție și imaginație, dar și cunoașterea și

În perioada 24 – 26 ianuarie, la sediul firmei Valcon Roofs din
București (Măgurele) a avut loc un stagiu de pregătire pentru
montatorii de acoperișuri metalice, organizat în parteneriat cu
Rheinzink, renumitul producător german de tablă din titan-zinc.
Cei peste 20 de participanți la cursuri au beneficiat de prezența
unor specialiști din Slovacia și România, care le-au arătat tehnici
de montaj clasice sau mai noi, prin care să rezolve corect
detaliile unei învelitori fălțuite.

Valcon Roofs - CURSURI DE TINICHIGERIE
PENTRU ÎNVELIToRI RHEINzINK 
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ta mentului materialelor și stan dar -
delor de calitate promovate de
acest pro ducător.    

“Valcon roofs este cunoscută ca
o firmă care montează învelitori
metalice, cu un portofoliu important
de lucrări, dar a devenit în timp o
școală și o pepinieră de tinichigii
pentru acoperișuri. În fiecare an
orga nizăm asemenea cursuri de pre -
gătire la sediul nostru, în con textul
unei lipse acute de profesioniști în
acest domeniu. Cu toții știm că, de
ani buni, mulți dintre cei care acti -
vează în domeniul construcțiilor aleg
să plece în străinătate, creând un
deficit de forță de muncă, mai ales
de lucrători specializați, pe piața
românească. Nu este și cazul nostru,
care am reușit să ne fidelizăm oa -
menii, dornici să muncească și să

rămână alături de familiile lor; unii
dintre ei lucrează la noi încă de la
începuturile firmei. Dar se simte că
este nevoie de mult mai mulți tini -
chigii, care să învețe să lucreze cu
ma teriale și tehnologii de calitate, iar
noi suntem printre puținii care pot
pune la dispoziție asemenea facilități
de training”, arată domnul Virgil
Baciu, fondatorul Valcon Roofs.

Alături de cursurile pentru
mon tatori, Valcon Roofs mai orga -
ni zează periodic, în parteneriat cu
Ordi nul Arhitecților din România –
Filiala București, și cursuri pentru
arhitecții interesați de învelitorile
me talice, potrivite atât pentru
reabil i tarea acoperișurilor de clădiri
cu arhitectură veche, cât și a celor
pentru construcții noi. 
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IOANA MIRCEA,
Urbanist Peisagist
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E ste o tematică de actualitate, ce pune în
balanță potențialul de dezvoltare, în raport

cu re sursele necesare atingerii acestuia și posi -
bilele neajunsuri cauzate prin procesul de dez -
voltare, precum epuizarea resurselor, poluarea
peste capacitatea de regernerare a mediului etc.
Una dintre soluțiile care au luat naștere ca
urmare a încercării de reducere a impactului
antropic în zonele urbane a fost acoperișul verde,
care, în mod paradoxal, mărește su pra fața
utilizabilă din cadrul orașului, fără a reduce din
teritoriul disponibil. Având în vedere suprafața
finită a unui oraș și a zonelor dezirabile din
cadrul său, acoperișul ver de permite practic
recuperarea capitalului imo bi liar sacrificat prin
construcții, înlocuind supra fa ța verde de la sol
cu o alta, similară ca di men siuni, ce poate avea
multiple între buin țări.

Practic, denumirea de acoperiș verde este
una relativ generică, atribuită acelei categorii
de lucrări care utilizează potențialul șar pan -
telor și teraselor ca spații decorative sau
funcționale, “înverzindu-le” cu diverse tipuri de
vegetație. În cei circa 55 de ani de când au

Lumea actuală este un loc al contrastului,
în care se regăsesc extremele spectrelor
în aproape toate domeniile, iar arhi -
tectura și urbanismul nu fac nici ele
excepție. orașele moderne variază ca
peisaj între o puternică expansiune
orizontală în teritoriu și cucerirea înălți -
milor, prin construcții și ansambluri care
de care mai îndrăznețe, direcția lor
optimă de dezvoltare rămânând încă un
subiect deschis, supus dezbaterii din
multiple unghiuri. Cel mai cunoscut și
mai intens abordat este, probabil, cel al
sustenabilității.

Pagini VERZI
Acoperișuri verzi:
Grădini urbane pe acoperiș

Biodivers-Happy 
Campus-Târgu Mureş
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început să fie implementate, acoperișurile verzi
au ajuns să îmbrace numeroase forme ce au
generat categorii distincte prin vegetația aleasă
și funcționalitatea dorită.

Există câteva criterii majore în funcție de
care aceperișurile verzi pot fi împărțite,
generând o clasificare a acestora.

Forma acoperișului le împarte în:
l șarpante înverzite (acoperișurile verzi

care prezintă o pantă mai mare de 15 grade, în
cele mai multe cazuri necirculabile);

l terase-grădini, acoperișuri plate, cel mai
adesea circulabile, cu vegetație mult mai variată
și de înălțimi variabile; pot prezenta elemente
construite și, așa cum sugerează numele, pot
acomoda funcțiuni diverse, ca și o grădină
amenajată la sol.

Tipul de vegetație ales le împarte în:
l acoperișuri verzi extensive, cu vegetație

de mică înălțime: cu plante ierboase, iarbă grasă
(sedum), graminee decorative și perene cu flori;

l acoperișuri verzi intensive, cu vegetație
bogată de varii dimensiuni și specii, putând
acomoda chiar și arbori sau arbuști.

Modul de utilizare al acoperișului, cu alte
cuvinte funcțiunea sa principală, le împarte în:

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

 
   

Terasă  penthouse 
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Mergând pe principiul
sustenabilității,

acoperișurile verzi cu
plante de cultură pot fi

cu adevărat soluția mult
căutată pentru orașe,
reducând nevoia de
import și traseele de

transport pentru
produse. În același timp,

este încurajată micro-
economia locală, iar
producătorii la scară

redusă pot fi încurajați să
promoveze produse cu
specific local, cultivate

ecologic, la prețuri
acceptabile.

gându-i membrii către activități cu rol educativ,
pentru toate categoriile de vârste. Singurul
contra-argu ment ridicat pe această temă a aco -
perișurilor verzi productive se referă la gradul de
poluare din metropolele urbane, ce poate afecta
în timp calitatea legu me lor astfel cultivate. Totuși,
deși este o obser vație și o în gri jorare validă,
marea majo ritate a orașelor nu sunt atât de
poluate încât să nu fie posibilă im plementarea
unor asemenea soluții. Din nefericire, exact me -
tro polele cărora le-ar fi ex trem de utilă o
ase menea abordare, adică cele cu probleme
legate de suprapopulare și mal nu triție, sunt cele
mai puțin potrivite din punct de vedere atmos -
feric, din cauza poluării.

Subiectul acoperișurilor verzi productive
este însă unul ce captează din ce în ce mai
multă atenție în întreaga lume, chiar și în Ro -
mânia. 

Compania Kaufland, de exemplu, a lan sat
proiectul intitulat în mod simpatic “Gră di -
nescu”, prin care se dorește realizarea unor
grădini urbane în diversele spații aferente ma -
gazinelor sale, precum parcări, spații re z i duale
și acoperișuri. Inițiativa nu are un scop co mer -
cial. Realizată împreună cu Institutul de
Cercetare în Permacultură din România, se
dorește a fi o experiență educativă și de acti vi -
tate intracomunitară, punând la dispoziția
do   ritorilor spațiile de cultură, urmând ca aceș -
tia, sub îndrumarea unor experți în do meniu,
să își cultive singuri produsele. Spațiile de
cultură pot fi folosite și de școlile și gră dinițele
din zonă în scop educativ.

Primul acoperiș verde de acest gen a fost
realizat în cursul anului 2017 la magazinul din
Bd. Bucureștii Noi și are o suprafață de peste
2.000 mp, urmând să mai fie amenajate încă
două grădini urbane similare.

Deși în stadiu incipient de dezvoltare, gră -
dinile urbane par a fi o soluție de viitor pen tru
rezolvarea mai multor probleme urbane legate
de calitatea mediului, dar și de natură socială
sau economică. Mai mult,  pot ajunge, de ce nu,
o nouă activitate recreativă, cu un rezultat pro -
ductiv și foarte pozitiv.

l acoperișuri verzi utilitare – șarpantele
și terasele înverzite pentru beneficiile de
hidro- și termoizolare pe care le prezintă,
precum și cele de purificare a aerului;

l acoperișuri verzi decorative – cate -
gorie în care intră cu precădere șarpantele
înierbate cu o bună vizibilitate și terasele cir -
culabile cu trasee reduse de promenadă;

l acoperișuri verzi funcționale – tera -
sele grădini, cu spații de relaxare, promenadă,
activități sportive etc.;

l acoperișurile verzi productive – tera -
sele grădini în care predomină plantele de
cul tură: legume, zarzavaturi, plante aro -
matice și mirodenii etc.

Ultima categorie este relativ recentă și
cons tituie un subiect foarte actual de dez ba -
tere, în special în legătură directă cu
per    ma culturile și agricultura hidroponică.
Așa cum susțin unele voci, pe lângă avan tajele
mai sus menționate, acoperișurile verzi pro -
ductive, sau grădinile urbane la înălțime, pot fi
o soluție pen tru creșterea volumului recoltelor,
cu im pact asupra crizei de ali mente, în special
în me tropolele supra populate.

Astfel de grădini urbane pot deveni în timp
centre de interes pentru comunitate, atră -
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La târg a avut loc și întâlnirea tradițională a membrilor IFD
(federația Internațională a Pieței de Acoperișuri), la care au
participat și reprezentanți ai redacției noastre. 
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DACH +
HOLZ
International
2018

Întrebați cum li s-a părut ediția 2018 a
târgului DACH + HOLZ International,
92% dintre vizitatori și 94% dintre
expozanți l-au evaluat ca foarte bun și
excelent. Dar un alt procent al
chestionarelor ni se pare mai important:
73% dintre respondenți cred că piața de
profil va avea o creștere moderată și
puternică în acest an, față de doar 64%
în 2016 (când a avut loc ediția
precedentă a târgului). Iată așadar o
atmosferă optimistă, deosebit de
importantă pentru evoluția lucrurilor
viitoare. În definitiv, ce este un târg dacă
nu un moment al speranțelor și al
planurilor de viitor? Binînțeles, dacă ai
ce să arăți. Iar noi, prezenți la
manifestare, am avut ce vedea și vă
împărtășim cele mai importante
aspecte în continuare.  

Walter Bisig (președintele IfD) și
Detlef Stauch (secretar general) 
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Peste 45.000 de montatori de acoperișuri, tinichigii, con -
struc  tori, dezvoltatori și arhitecți au trecut pragul com -
plexului expo zițional din Köln între 20 și 23 februarie, pentru
a participa la târgul DACH+HOLZ International. Noutățile,
dezvoltarea profesională și schimburile de impresii cu colegii
de branșă – iată primele trei motive pentru care aceștia au
vizitat cele 4 mari pavilioane ocupate de târg. Pe lângă nou -
tățile prezentate de marii producători din domeniu, con sa -
crați la nivel mondial, orga nizatorii, invitații și expozanții au
abordat temele actualității, precum siguranța muncii și pre -
venirea acci den telor, digitalizarea proceselor de execuție, dez -
voltarea învățământului de specialitate, aso cierea pe criterii
de competență, caracterul general al criteriilor de calitate.
Așa cum arată și numele, acest târg este o mani fes tare inter -
națională, care a depășit granițele Germaniei, arătând încă o
dată că piețele sunt strâns conectate. „Încă de la început a
fost evident că această ediție a târgului este un câștig sub
aspectul prezenței internaționale – au participat 576 firme din
35 de țări, mai multe ca niciodată”, a declarat Dieter Dohr,
Președintele GHM (Asociația Târgurilor Profesionale).“

Pe lângă produse noi de acoperire a fațadelor și aco pe -
rișurilor, structuri din lemn și materiale pentru etanșare, vizi -
ta torii au putut vedea numeroase manifestări dedicate
profesioniștilor realizate sub motto-ul „Zukunft Dach – vi  i -
torul acoperișurilor“ sau cele pe tema siguranței lucrului pe

acoperiș, în care montatorii au putut proba pe viu noile
sisteme de siguranță.

Un rol esențial în organizarea și desfășurarea manifestării
a revenit celor două asociații profesionale din țara gazdă -
Asociația Monatorilor de Acoperișuri din Germania (ZVDH)
și Asociația Dulgherilor. Acestea, aflate într-un strâns par te -
neriat cu organizatorii târgului și susținuți consistent de
principalii producători din piață, au acordat spații ample, în
poziții privilegiate ale pavilioanelor, școlilor de meserii de
profil, care au adus cei mai buni tineri meșteri să facă
demonstrații de măiestrie, spre deliciul celor prezenți. Con -
form declarației lui Dirk Bollwer, Președintele ZVDH, scopul
acestor acțiuni este atragerea de noi tinere talente pentru
domeniu. Este și o opor tu nitate pentru ucenici de a se
întâlni, de a interacționa (ei venind din diverse meserii);
lucrurile au decurs rapid și firesc datorită canalelor de social
media, care au fost deosebit de utile pentru interacțiunea
și solidarizarea lor. 

Delegații din peste 20 de țări au facut un tur al pro du -
cătorilor târgului și au discutat despre apropiatul campionat
mondial al tinerilor montatori de acoperișuri, care va avea
loc anul acesta în Estonia, la Riga.

Următoarea ediție a târgului DACH+HOLZ International
se va desfășura peste doi ani, conform regulilor acestei
manifestări bienale, între 28 și 31 ianuarie 2020 la Stuttgart.
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La standul Bauder am avut privilegiul să ne întâlnim cu
noua generație de lideri ai acestei afaceri de familie care a
ajuns la o cifră de afaceri de peste 570 de milioane euro:
Jan, Mark și Tim Bauder. Cu aproximativ 1.000 de angajați,
șase fabrici în Germania, una în Austria, numeroase
reprezentanțe în străinătate și investiții de 100 de milioane
de euro în ultimii 4 ani, Bauder țintește locul de lider
european în domeniu, cu sisteme de acoperiș de înaltă
calitate, o mare diversitate de produse și servicii complete,
așa cum a declarat la conferința de presă domnul Jan
Bauder, directorul de export al companiei. În cadrul
standului de la DACH+HOLZ International au fost
prezentate atât produse individuale, precum membranele
cu diverse utilizări, panourile termoizolante pe bază de
PIR sau panourile fotovoltaice, dar și sisteme complete
pentru acoperiș înclinat sau tip terasă, inclusiv de acoperiș
verde, cu ultimele inovații (de exemplu un biotop în care
natura găsește cele mai bune condiții să se dezvolte).

VElux, cu un stand de peste 600 mp (!), a făcut față cu greu
valului de vizitatori din Germania și nu numai. Una dintre
vedetele momentului a fost cu siguranță noua fereastră cu
sticlă curbată, pentru acoperișuri orizontale, care cu câteva
zile mai târziu a câștigat importantul premiu iF Design
Award. Cu ajutorul acestei ferestre de o calitate ireproșabilă,
spațiile de la ultimul etaj pot fi luminate natural, fără a mai
fi nevoie de protejarea ferestrei cu o cu polă de plastic. Apa
se scurge fără probleme pe supra fața curbată, iar fereastra
are un aspect foarte elegant din exterior, cu o ramă neagră
de aluminiu. Desigur, am putut vedea și alte numeroase
sisteme propuse de VELUx, care pot deveni soluții de
excepție pentru arhitecți, precum și o gamă de echipamente
pentru montatori, care să le facă munca mai sigură. De
remarcat a fost și vizita la stand a echipei naționale de
tâmplari a Germaniei, o apariție tot deauna spectaculoasă la
târgurile de profil. Ca vizitatori, ne-am bucurat de plăcuta
companie a domnului Henrik Mosegaard-Johansen, key
account manager al grupului VELUx.

Jan Bauder (stânga)

Henrik Mosegaard-
Johansen, key account
manager al grupului VELUx
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Pe lângă gamele de vată minerală de sticlă și vată minerală
bazaltică, obținute în variante mai flexibile, mai ușoare și mai
simplu de manipulat, Isover a prezentat noile mem bra ne din
gama Vario, respectiv Vario xtra, având o lățime de 3,20 m,
capabilă să reziste mult mai bine la radiația UV, ceea ce îi
mărește considerabil durata de viață. Un accent deosebit s-a
pus și pe utilizarea unor sisteme mai sigure și rapide de fixare
și etanșare pe margine a membranelor, pentru a evita apariția
mucegaiului în interiorul ma te ria lului în sezonul rece: fără
capsare, cu benzi dublu adezive. Ca imagine de ansamblu, s-a
pus accent pe gamele Ulti mate, cu plăci hidrofobizate care
preiau, datorită pro ce sului de fabricare, atât proprietățile
vatei de sticlă, cât și pe cele ale vatei bazaltice.   

Cu aceeași prezență inconfundabilă, materializată într-un
stand cu structuri pe care au fost montate învelitori din
titan-zinc, Rheinzink s-a adresat vizitatorilor la acest târg
cu propuneri de parteneriat excepționale. Strategia de dez -
voltare a producătorului german include pachete de servicii
complete și colaborări mai strânse cu dealerii și montatorii,
propunând mai multe seminarii și cursuri de calificare, un
sistem de vouchere pentru partenerii fideli, promovarea
tinerelor talente, sprijinirea învățământului de profil
(inclusiv pentru participarea acestora la târguri, ca în cazul
de față). Ca noutăți, am remarcat linia artColor, acum și în
variantele alb și antracit, pentru acoperișuri și fațade. 

Sika a promovat în principal membranele de imper mea -
bili zare pe bază de FPO (Flexible polyolefin), precum
Sarnafil TG 76-18 FSA, armată cu fibră de sticlă și rezis ten -
tă la UV. Aceasta este extrem de utilă datorită faptului că
este autoadezivă, iar prin lipirea continuă (pe materiale
convenționale, inclusiv pe polistiren) se evită desprinderea
în timp prin aspirarea de către vânt. În conceperea acestui
produs, s-a ținut cont de faptul că multe membrane sunt
deteriorate în timpul reparațiilor la acoperiș, ceea ce este
evitat cu Sika Sarnafil TG 76-18 FSA. În promovarea
gamelor sale pentru acoperiș, Sika a accentuat caracterul
ecologic al polimerilor și aditivilor utilizați, ca un avantaj
suplimentar față de rezistența în timp și modul în care au
fost concepute, pentru a fi puse în operă cât mai rapid și mai
simplu. La stand au fost prezenți numeroși parteneri,
preocupați de noutăți și de consolidarea colaborării cu acest
producător de nivel mondial a cărui strategie de dezvoltare
include un accent particular pe segmentul de rofing.
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Egger a promovat diversitatea soluțiilor pe bază de lemn
și derivate din lemn pentru care constructorii pot opta,
atât pentru execuția și renovarea acoperișurilor, cât și pen -
tru lucrări care vizează întreaga construcție. Utilizând
aceste materiale, lucrările de construcții sunt mai eficiente,
mai rapide, sunt economisite resurse, sunt reduse emisiile
responsabile de schimbările climatice iar spațiile de locuit
sunt mai sănătoase – arată reprezentanții Egger. Au fost
pro movate sortimentele cu caracter ecologic, fără for mal -
dehide, precum Egger OSB 4 Top. La acest târg a fost orga -
nizată și o tombolă, premiile fiind sejururi cu bilete la
Campionatul Mondial de Snowboard din luna martie de
la Winterberg.

Festool și-a dat măsura inventivității și dorinței de a
simplifica munca constructorilor cu ajutorul noilor scule
prezentate: ferăstrăul pentru tăierea materialelor izolante
din vată minerală, ferăstrăul circular pentru lemn cu tăiere
în unghiuri precise Kapex KS 60, noua generație de
ferăstraie circulare portabile HK 55, HKC 55 și HK 85, cu
noi facilități și puteri, ori ultimele variante de extractoare
de praf portabile.  

Producătorul de vată bazaltică Rockwool a prezentat
pieței germane noi produse precum cele din gama co chi -
liilor pentru izolarea instalațiilor sau sistemele de panouri
cu termoizolație pentru fațade Rockpanel, care au ajuns
deja la 144 de nuanțe. Am remarcat de asemenea sistemul
termo-hidroizolant pentru acoperișuri înclinate Meister -
dach, cu membrană, pentru montarea peste căpriori.

Creaton a ales să amenajeze un stand personalizat pe două
niveluri, în care a promovat gama lărgită de învelitori pe
care le produce: țiglă ceramică, țiglă de beton, plăci din fi -
bro  ciment pentru acoperiș și fațadă. Motto-ul pre zentării
a fost “Welt der Dächer”, adică ”Lumea aco pe ri șu rilor”, iar
pentru a accentua această idee, Creaton sus  ține activitatea
alpinistului Nicolas Scheidweiler, care și-a propus cucerirea
”acoperișurilor lumii” de pe toate continentele. Ca expo -
na te prezentate, au fost selecționate printre altele înve li -
torile ceramice cu plăci de format mic MZ3 (nuanța roșu
vin smălțuit), cele din fibrociment Linum Pattern, în nuan -
ță gri antracit, deosebit de spec ta culoase, și țiglele de beton
cu format clasic Heidelberg. Impresionante au fost și
accesoriile pentru acoperiș, tot mai aspectuoase și mai bine
integrate optic în imaginea învelitorii.  



lamilux a revenit anul acesta la târgul de la Köln cu noi soluții
de iluminare naturală pentru acoperișuri terasă, precum cele
din gama CI System – F100. Produsele Lami lux din această
categorie se identifică prin eficiență ener getică (valori extrem
de favorabile ale coeficientului de transfer termic  - 0,9
W/mpK, construcție fără punți ter mice), respectă stan dar -
dele europene pentru cupolele de ilu minare emise în 2014
(de pildă cele referitoare la vânt și încărcarea cu zăpadă), au
un comportament excelent la incendiu, izolează față de
zgomot exterior și se mon tea ză foarte simplu. 

Aco a participat la DACH+HOLZ International cu sisteme
adaptate tematicii acestui târg: sisteme de drenaj pentru
fațade (amplasate la limita inferioară a acesteia, de unde
se preiau apele pluviale, având și un design discret), sis teme
conectate la conductele de drenaj, variante per so nalizate,
diferite accesorii pentru preluarea apei din sis temele
pluviale ale acoperișului, soluții speciale pentru aco perișuri
terasă, cu evacuare deficitară, sau pentru aco perișuri verzi.
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Producătorul de învelitori din șindrilă bituminoasă Iko a
dispus de două standuri, pe tematici diferite. Unul dintre
ele a prezentat cunoscutele sortimente de șindrilă
Monarch și Cambridge, cu accesorii și membrane de etan -
șare (care au fost puse în operă în cadrul unor de -
monstrații), iar celălalt a promovat sistemele de izolare
ter mică pe bază de PIR, sub brandul Iko Enertherm.

La standul Zambelli, producător cunoscut pentru
calitatea sistemelor pluviale fabricate, am remarcat
jgeaburile cu protecție pentru frunziș Gutter Stark și
preocuparea pentru aspectul produselor sale în anumite
contexte arhitecturale (un configurator digital arată
modul cum acestea infuențează aspectul fațadei). Nu în
ultimul rând Zambelli a dezvoltat soluții pentru drenajul
acoperișurilor verzi, în virtutea trendului tot mai puternic
constatat.   

Compania Mapei a fost pentru a doua oară prezentă la
DACH+HOLZ International, după participarea în pre -
mieră din 2016. Aici a promovat membranele pentru
impermeabilizarea acoperișurilor pe bază de PVC și FPO,
produse sub brandul Mapeplan (Polyglass). Noutățile au
constat în produse care să faciliteze aplicarea (Mapeplan
Evo Drive, un dispozitiv de aplicare a barierelor de vapori
autoadezive) sau membrane cu proprietăți îmbunătățite
(Mapeplan Plus, care se murdăresc mai greu și sunt mai
ușor de curățat).

Steinel, producător german de generatoare de aer cald și
pistoale de lipit, a venit cu ultimele variante ale acestor
instrumente foarte utile pentru montarea membranelor
pentru acoperiș. Au fost evidențiate generatoarele de aer
cald HG 2620 E, chiturile de montaj pentru acoperiș,
sculele manuale necesare acestei meserie (gama Novus)
și un echipament special care eficientizează munca
aplicatorului, folosind generatorul cu aer cald, numită HG
Roof. Steinel mai produce scannere de temperatură
folosite de unii montatori pentru a evalua gradul de
utilizare al suflantelor (controlul temperaturii de aplicare).   
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ACoPERIȘURI ISToRICE

F ață de edițiile anterioare, anul
acesta țările participante vor ali nia

4 echipe, în loc de 3, cum se întâm pla
până acum, fiind introdusă o nouă
probă - fațade. Având în ve dere că se
dorește reprezentarea țării noastre și
cu acest prilej la com pe tiție, expunem
în continuare o serie de detalii care țin
de rolul acestei competiții și modul ei
de desfășurare. Merită amintit că și
ediția din acest an de la Riga va
beneficia de aportul unor sponsori
importanți pentru piața de aco pe -
rișuri, care au susținut și evenimentul
organizat în 2014 în țara noastră, la
București, precum VELUX, Sika
Sarnafil, Fakro sau Enke.

La ultimul Congres IFD, organizat în toamna trecută la Viena,
pre cum și la întâlnirea acestui for la târgul Dach + Holz - Köln
din februarie 2018, s-au stabilit detaliile de organizare ale
următorului Campionat Mondial al Montatorilor de Aco -
perișuri, ce se va desfășura anul acesta în noiembrie la Riga.

EVENIMENT

campionatul monDial al tinERiloR
montatoRi DE acopERișuRi 

noiembrie 2018, Riga
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l apropierea între tinerii montatori și armonizarea
pregătirii profesionale în diferitele țări membre ale
organizației IFD (International Federation for the 
Roofing Trade) și nu numai;

l prezentarea producătorilor relevanți din țările
participante;

l conștientizarea publicului de importanța pregătirii în
domeniul acoperișurilor;

l reliefarea avantajelor pregătirii la locul de muncă și

creșterea respectului pentru industrie;
l promovarea profesiei de montator și specialist în

acoperișuri;
l promovarea invățământului de specialitate în rândul

tinerilor;
l stabilirea unor standarde de performanță pentru

profesioniști;
l creșterea gradului de complexitate a meseriilor,

adaptarea la sistemele moderne de lucru.

Pentru fiecare țară, poate participa câte o singură
echipă la fiecare categorie, echipele fiind formate din 2
tineri montatori (maximum 25 de ani împliniți) și un
mentor. Participanții pot concura o singură dată, mentorii
putând în schimb să ia parte la campionat de mai multe
ori și chiar să antreneze echipe de la categorii diferite. 

Juriul este desemnat de IFD pentru o perioadă de 3
ani și e compus din 6 persoane, alese din țări diferite. 

Țara gazdă nominalizează un organizator și un
membru adițional al juriului pentru fiecare categorie. 

Fiecare zi de concurs începe la ora 9 și se încheie la
orele 18, participanții având desigur o pauză la prânz
pentru masă. Este important ca dificultatea temei să fie
su ficient de ridicată pentru a ocupa întreagă zi a tine -
rilor montatori, dar nu excesiv, astfel încât aceștia să
poată încheia lucrarea în timpul alocat. 

l precizia execuției în raport cu proiectul
l performanțele lucrării finale
l acuratețea detaliilor
l folosirea corectă și eficientă a materialelor
l aptitudinile tehnice demonstrate
l realizarea lucrărilor intermediare solicitate
l folosirea adecvată a instrumentelor
l respectarea măsurilor de protecție a lucrării, 

a propriei persoane și a colegilor
l ordinea și curățenia la locul de muncă

» În evaluarea lucrărilor (atât la final, cât și
pe parcurs), juriul ține cont de mai multe
aspecte:

Elveția, Lucerna 2012

» Competiția face parte din pregătirea profesională a tinerilor montatori de acoperișuri, 
având între altele următoarele obiective: 
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Trebuie spus că modelele de
concurs puse la dispoziția con cu ren -
ților încearcă să simuleze cât mai
bine situații concrete de lucru, de
șantier, iar concursul nu vizează
lucrări de anduranță (suprafața de
lucru nu este foarte mare), ci cu pre -
că dere detaliile, acele lucrări foar te
importante care reflectă adevărata
cu noaștere a meseriei, adevărata per -
formanță. Lucrările implicate pre -
supun atât cunoașterea meto de lor
vechi de lucru, cât și noile tehnici și
tehnologii, prin ce au ele comun (nu
se solicită lucrul cu sisteme com -
plicate, care implică training spe cial).   

COMPETIȚIA DE
ACOPERIȘURI CLASICE

Concursul de montaj al aco pe -
rișu rilor clasice a fost singura probă
a competiției timp de mulți ani, din
1988, când a fost organizată prima
ediție, pană în 2002. A rămas în con -
tinuare o probă importantă, pentru
că vizează probabil cel mai im -
portant segment de piață (cel puțin
în Occident), fiind și proba la care
participă în mod tradițional cel mai
mare număr de echipe. În cele 3 zile
ale concursului, participanții au de
rezolvat 3 teme, pe câte o zonă dis -
tinc tă a standului de concurs pus la
dispoziție de organizatori.

Cerințe specifice
l La montajul țiglei peste struc -

 tura din lemn furnizată de orga ni za -

tori, concurenții trebuie să rea lizeze
un sistem complet de învelitoare
ven tilată, inclusiv mon tajul barierei
de vapori, a termoizolației aplicate
pe căpriori, a hidroizolației și închi -
derilor. Montajul învelitorii se reali -
zează pe structură de șipci, apli cate
de asemenea de către con curenți.
Pentru a putea observa co rec titu di -
nea execuției, una dintre mar gini se
lasă liberă, fără a se exe cuta închi -
derea, fiecare strat adăugat fiind cu
15 cm mai scurt decât ante rio rul.

l Montajul învelitorii aduce și un
element suplimentar într-una din
zilele de concurs: în zona de câmp
este prevăzută o fereastră de man -
sar dă care urmează a fi încastrată
într-un spațiu deja decupat. Și la
această probă care integrează fe -

reastra de mansardă se impune rea -
li zarea unui sistem complet, deci
inclusiv montajul barierei de vapori,
a termoizolației, hidroizolației și
închiderilor.

COMPETIȚIA DE
ETANȘEIZĂRI

Această secțiune a concursului
este foarte legată de arhitectura
modernă, care presupune tot mai
multe acoperișuri tip terasă (inclusiv
verzi), având că principalele mize
termo- și hidroizolarea. Prima
competiție de etanșeizări a avut loc
în 2002, la Dublin. Tinerii montatori
au două teme impuse și una liberă,
pe un front de lucru compus din 3
suprafețe. 

PROBELE DE CONCURS
» Acoperișuri înalte
» Acoperișuri metalice
» Acoperișuri plate
» Fațade (probă introdusă în

premieră)

Polonia 2014
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Lucrările urmăresc sinte tizarea
operațiunilor importante și dificile
necesare termo-hidroizolării unei
terase, cu accent pe detalii în ceea ce
privește succesiunea stra tu ri lor și
acuratețea execuției, în con di ții nu
tocmai comode (spații res  trânse). Ca
materiale se vor folosi membranele
PVC, hidroizolațiile lichide și alte ele -
mente incluse în sisteme clar stabilite
înainte de con curs. Ca și la celelalte
categorii ale competiției, detaliile lu -
cră rilor vor fi oferite tinerilor mon ta -
tori nu mai devreme de ziua
pre ce dentă pri mei zile de concurs.

Cerințe specifice
Tema de terasă implică cel puțin 2

cote de nivel și o multitudine de

detalii: muchii, colțuri, străpungeri.
Lu  crările se vor executa doar cu scule
de mână, iar operațiunile implică
montajul barierei de vapori, izolației
termice și a membranei. Fiecare strat
trebuie să fie mai scurt cu 100 mm
decât cel inferior, astfel încât toate
etapele să fie vizibile. Un aspect
estetic important este ca mem branele
să fie pozate fără ten siune, iar mon ta -
rea straturilor să nu aibă decalaje. Și
la proba de terase se va solicita mon -
tarea unui luminator, res pectiv a unei
ferestre pentru terasă.

COMPETIȚIA DE
ACOPERIȘURI METALICE

La această categorie, pe langă
șurubelnițele cu acumulatori, com -

peti torii vor lucra cu scule de mână, în
general cele clasice, moștenite de la
generațiile anterioare prin tradiție. 

Se respectă aceeași condiție de
bază: fiecare strat este mai îngust
decât cel anterior pentru a putea
verifica suc ce siunea corectă și com -
pletă a aces tora.

Cerințe specifice
l În cadrul probei de acoperiș

metalic se va executa o acoperire
prin fălțuire peste un sistem izolator
complet, care va trebui și el realizat.
Desi gur, proba va implica și mon -
tajul unei ferestre de mansardă în
planul învelitorii – care va fi ulterior
demontată parțial pentru a i se putea
realiza etanșeizarea.

l Există și la această categorie o
probă liberă, ocazie pentru com pe -
titori de a-și demonstra creati vi -
tatea, dar și folosirea metodelor
tradiționale de tinichigerie. Aici se
pot realiza inclusiv ornamente din
tablă, ori alte obiecte.

COMPETIȚIA DE FAȚADE
Fiind o probă nouă în cadrul

competiției, va suscita fără îndoială
interesul celor prezenți. 

Va conține indiscutabil 2 montaje
impuse și unul liber, de creativitate,
care foarte probabil va implica o
fațadă cu ve getație și un acoperiș
verde. Trendul mondial îndrep tân -
du-se tot mai mult în această
direcție, aștep tăm cu interes exe -
cuțiile tinerilor montatori din toată
lumea care vor concura în Estonia.

Ediția din 2014 a Campionatului
Mondial al Tinerilor Montatori de
Aco perișuri organizată în țara
noastră este până în prezent dețină -
toarea recordului de participare, cu
nu mai puțin de 30 de echipe din 12
țări partipante.

România 2014
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ACoPERIȘURI VERzI
ACoPERIȘURI VERzI
SECURITATEA MUNCII

Atenție, cad materiale!
Vom vorbi un pic despre un aspect care

îi vizează pe toți cei care se află la un mo -
ment dat în zona șantierului: căderea de
ma teriale de la înălțime. Ca regulă generală,
pe șantier nu se aruncă nimic la întâmplare
de pe acoperișuri sau schele, fie că sunt de -
șeuri, unelte sau materiale care pot fi
refolosite. Sunt utilizate acele jgeaburi – to -
bo gan (neapărat închise!), bine fixate, iar
dacă este vorba de materiale mai volu mi -
noa se, acestea sunt coborâte la sol în
containere sau cu scripeți. 

Am început în ediția trecută un mic serial despre securitatea
muncii pe acoperiș, trecând în revistă principalele riscuri la
care sunt supuși montatorii, ponderea accidentelor specifice
acestei meserii și câteva accente asupra lucrului pe
acoperișuri fragile. Vom continua pe aceeași temă cu noi
detalii, de interes pentru toți cei implicați: montatori,
antreprenori, angajatori, chiar arhitecți sau beneficiari, care
trebuie să știe ce se poate cere și ce nu de la lucrători, care
sunt limitele de la care orice acțiune devine un pericol, care
sunt responsabilitățile în organizarea unui șantier cu specific.
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șantier – as pecte discutate în ediția
trecută. Așadar, când accesul se face prin
exterior, norma minimă este instalarea
unei scări securizate, bine fixate - și
aceasta pentru clădirile cu regim redus
de înălțime. Mai sigur este cînd se
instalează schele de acces sau schele
turn, cu scară. 

Protecția marginilor în locurile de
unde se poate cădea se face de jur
împrejur cu balustrade care să nu fie mai
mici de 95 cm înălțime, iar dacă există și
riscul frecvent al căderii de materiale, este
necesar un parapet și un acoperiș de
protecție. Balustradele și parapetele vor
respecta condiția ca nicio da tă să nu
existe un gol mai mare de 40 - 50 cm.

Nu mai puțin importante sunt plat -
formele de lucru, de pe care să se poată
lucra în condiţii de securitate. În multe
cazuri, acestea nu sunt necesare, dar
există situații care fac excepție: pante
abrupte, lucrări la pazie, la coșurile de
fum. Platformele de lucru elevatoare
sunt o soluție tot mai des întălnită când
este vorba de lucrări de scurtă durată.

Atunci când se consideră că plat for -
mele de lucru şi sistemele de protecţie a
marginilor nu sunt suficiente, sau nu se
pot monta, există încă o serie de varian -
te. Pe de o parte, avem plasele de
pro tecţie sau suprafeţele de aterizare
moi (cum ar fi pernele pneumatice sau
umplute cu granule PVC). Se consideră
că aceste sisteme colective împiedică
accidentele sau reduc gravitatea căderii.
Pe de altă parte, se pot utiliza sistemele
personale de oprire a căderii, precum
hamurile, care de asemenea pot reduce
gra  vitatea unui eventual accident. Aces -
tea din urmă sunt poziționate pe o
treaptă inferioară în ierarhia măsurilor de
control, atât pentru faptul că sunt
individuale, cât și pentru faptul că doar
reduc consecințele căderii, nu o și împie -
dică. În plus, necesită un punct de
anco rare suficient de rezistent, utilizatori
disciplinaţi şi supraveghere constantă
din partea conducerii. 

Accesul în zonele potențial peri cu loa -
se, de sub sau pe lângă lucrări, este limitat
și controlat permanent, chiar dacă (sau
mai ales) când pe șantier nu se lucrează.
Este posibil ca cineva nein vitat acolo,
neatent sau neexperimentat să provoace
de plasări de materiale, cu risc major
asupra trecătorilor. În acest sens, o reco -
mandare importantă ră mâne în picioare
oricând: pe șantier trebuie să fie per -
manent ordine, nu sunt lăsate niciodată
să se acumuleze mate riale care ar putea
să se dezechilibreze și să cadă.

O altă măsură care trebuie luată este
folo sirea de plase de protecție împo -
triva că derilor de materiale. Acestea să
fie rezistente, permanent în bună stare și
bine fixate – vă imaginați ce ar însemna
căderea plasei într-o zonă cu trafic auto;
sunt multe situații, în orașele aglo -
merate, de șantiere aflate chiar la limita
asfaltului rutier. În situații de acest gen,
se recomandă și amenajarea de căi pie -
tonale acoperite, iar acolo unde se
exe cu tă lucrări de frezare, șlefuire sau în -
de  părtarea unor materiale degradate ar
fi p o trivite ventilatoare aspi rante, care să
elimine ex ce sul de praf sau bucăți ce pot
avea traiectorii nedorite. Ni se întâmplă
prea deseori să trecem pe lângă șantiere
cu măsuri minime de protecție față de
trecători, doar cu o plasă care are mai
mult rol publicitar... 

Bineînțeles, acolo unde este posibil,
lucrările se vor derula în perioade în care
pietonii sunt absenți (de pildă, la școli, în
timpul vacanțelor), dar acest lucru nu este
valabil oricând, iar reparațiile urgen te la
acoperișuri nu suferă de regulă aștep tare.  

Siguranța montatorului, 
la obiect

Revenind la siguranța montatorilor,
ac ce sul pe acoperiș poate fi riscant, mai
ales când se face prin exteriorul clădirii. 

Când se poate urca prin interior,
trebuie totuși avut grijă la materialele
fragile de la imobilele vechi sau încă în
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SECURITATEA MUNCII

Oricum, dacă se folosesc plase de
protecţie, este impor tant ca ele să fie
instalate de o persoană calificată și cât
mai aproape de suprafaţa de lucru,
pentru a se reduce distanţa de cădere.

Se consideră deseori că aceste
competențe privind protecția muncii pe
acoperiș sunt dobândite “la locul de
muncă”. Da, experiența are un rol im -
portant, dar instruirea sistematică este
mult mai eficientă și mai puțin riscantă,
de aceea orice montator calificat ar
trebui să participe la cursuri sau trai nin -
guri de acest gen. În caz contrar, el nu
poate lucra în condiții de siguranță
decât sub supravegherea cuiva care are
într-adevăr competențele repective.
Montatorul profesionist trebuie să iden -
tifice riscurile, să înțeleagă pro ce durile de
lucru și etapele lor, să poată implementa
principalele măsuri de siguranță: insta -
larea sistemelor de pro tecție a

mar   ginilor, folosirea plat for mei ele -
va toare, manipularea corectă a
ma  te rialelor, construirea schelelor
turn, mon  tarea și utilizarea ha mu -
rilor de opri re a căderii, procedurile
de salvare și prim-ajutor.

Ce facem cu acoperișurile de
azbest?

Montatorul se mai poate confrunta
cu unele situații particulare în timpul
reparării sau dezafectării acoperișurilor
vechi. Dincolo de praf, riscul tăierii, lovirii,
înțepării în cuie etc., poate avea de-a face
cu materiale dăunătoare precum az bes -
tul, responsabil de o boală gravă numită,
nu întâmplător, azbestoză, ce se trans -
for mă deseori în cancer. Cu decenii în
urmă, au fost produse cantități im pre -
sionante de plăci din azbociment, un
material  pe bază de ciment, care avea în

compoziție și circa 10% azbest alb, un mi -
neral cunoscut pentru proprietățile sale
superioare privind rezistența la foc și carac -
terul termoizolant. Materialul rezultat,
deosebit de rezistent la intemperii, a fost
folosit intens sub formă de plăci ondulate la
acoperirea a mii de construcții industriale
sau agricole, dar și la numeroase case ale
celor care s-au bucurat de prețul foarte
scăzut. Confirmându-se bănuielile privind
potențialul extrem de nociv al azbestului,
bănuieli apărute începând cu anii ’80 ai
secolului trecut, din 2005 există o directivă
a Comisiei Europene care interzice utilizarea
și comercializarea acestui material. S-a
confirmat că fibrele respective, odată intrate
în plămâni, provoacă daune serioase, uneori
la mult timp de la inhalare, astfel încât se
estimează că milioane de oameni vor suferi
și vor muri în următoarele decenii din cauza
unor probleme pulmonare având ca origine
utilizarea și manipularea produselor cu
conținut de azbest. Din păcate, chiar dacă
a adoptat în 2006 o hotărâre de guvern de
interzicere, România permite încă utilizarea
produselor care conțin azbest până la în -
cheierea ciclului de viață. Acesta e contextul
în care avem de rezolvat o problemă destul
de dură: ce facem cu (probabil) milioanele
de plăci de azbest de pe case și anexe, care
tre buie demontate și depozitate sau
distruse undeva? À propos: în niciun caz az -
bestul nu se arde, acest lucru nu ar face
decât să ajute la răspândirea lui în atmosferă.
Ei bine, montatorii sunt și vor fi probabil în
prima linie a acestei bătălii, pe care nu au
cum să o câștige decât cu măsuri speciale
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de protecție, care pot fi variate, de la niște
simple măști textile la echipamente dedi -
cate, la care nu este admis niciun contact cu
azbestul, inclusiv la nivelul mâinilor. Totuși,
sfatul nostru este ca, de câte ori întâlniți o
astfel de situație, să apelați la cineva
specializat în managementul deșeurilor de
azbest. Atenție: azbestul nu este prezent
doar la construcții industriale, ori la casele
ieftine de mahala sau de la țară! Există plăci
de forme speciale folosite inclusiv la
acoperișuri ale unor clădiri monument de
arhitectură, din marile orașe, reparate cu
fonduri reduse (pentru a nu se folosi plăci
de ardezie, de exemplu).

Montajul în funcție de vreme
Nu în ultimul rând, montatorii vor lua în

calcul condițiile meteorologice în care se
poate lucra sau nu. Reglementările din do -
meniu, în toate țările civilizate, men țio nează
că sunt interzise orice lucrări la înălțime în
condiții meteorologice care pot pune în
pericol sănătatea și securitatea lucrătorilor,
de exemplu îngheț sau ploaie (pericol de
alunecare), respectiv vânt – un montator
care transportă o foaie de tablă poate fi
deze chibrat și chiar aruncat de o rafală de
vânt. În plus, ca pe orice șantier, vântul
poate desprinde bucăți de materiale vechi
sau încă nefixate (au fost cazuri când au fost
smulse acoperișuri întregi). 

Așa cum menționam și în episodul an -
terior, termenul de “vreme rea” este destul

de vag, iar experiența lucrătorului își
spune cuvântul în evaluarea situației. 

În funcție de poziționarea pe aco periș,
apa poate fi lichidă sau solidă, poate
îngheța brusc la o adiere de vânt. Vara,
tabla de pe acoperiș se poate încălzi la
temperaturi care deteriorează încălță -
mintea obiș nuită, iar insolația este oricând
un pe ricol, de aceea se impune purtarea
de îmbrăcăminte corespun zătoare și chiar
folo sirea unor creme de protecție (can -
cerul de piele este relativ frecvent printre
mon tatori). În România, cons ta tăm frec -
vent lipsa echipa men tului de protecție
specific montatorului de acoperișuri, sau
măcar a unui echi pa ment pentru mun ci -
torii în construcții. Acesta asigură efi ciența
activității, ergo no mie, dar și o siguranță
sporită în muncă. 

Lucrările de scurtă durată
Multe accidente se petrec în con -

textul acestor lucrări de scurtă durată,
care pot dura câteva minute (sau ore,
dacă se descoperă deficiențe sau difi -
cultăți noi la fața locului) și sunt tra tate
deseori cu superficialitate sub aspectul
siguranței. Poate fi vorba de o simplă
inspecție, de reglarea unei antene, cură -
țarea unui coș de fum sau înlocuirea
câtorva țigle. Este posibil ca  asigurarea
unui sistem de protecţie integrală a
marginilor să nu fie practică, de aceea se
apelează la dispozitive alternative. Ori -
care ar fi situația, există anumite cerințe
minime, care presupun o cale de acces
sigură la nivelul acoperişului şi o metodă
de lucru la fel de sigură. De exemplu, pe
un acoperiş înclinat se va folosi acel tip
de scară specială, cu treptele ieșite din
planul scării și prindere peste coama
acoperișului; atunci când panta aco peri -
șului este foarte mare, este obligatoriu
un sistem de ancorare rezistent, având
coarda suficient de scurtă pentru a
împiedica purtătorul să se lovească în
cazul unei desprinderi accidentale.
Acestea, adică echipamentele breve -

tate, sunt singurele care ar putea înlocui
pe termen scurt eșafodajele, platformele
fixe sau mobile. Siguranța lucrătorului la
operațiunile de scurtă durată depinde și
de sistemul de acoperiș existent, obsta -
colele, aderența lui (tabla plană metalică,
fără depuneri precum parti culele cera -
mice, va fi totdeauna mai dificil de
escaladat). Dar aceasta nu este neapărat
vina beneficiarului. Vina beneficiarului
poate fi că, așa cum se procedează în
majoritatea cazurilor, nu se gândește la
intervențiile necesare ulterior și nu
cumpără învelitori în sistem complet, cu
trepte pentru montatori, sau măcar
niște cârlige metalice, concepute special
în acest scop. Sperăm că printre cititori
se află și viitorii clienți ai montatorilor,
care vor găsi astfel înțelegere și com -
pasiune pentru munca lor, una dintre
cele mai riscante din domeniul con -
strucțiilor.








