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Clima României nu este foarte blândă cu acoperișul și cu 
acea componentă a lui în care se însumează toate solicită-
rile: streașina și sistemul pluvial. Beneficiarii omit uneori că 
se vor confrunta cu zăpada abundentă, frecvența ciclu-
rilor îngheț-dezgheț, modificările dimensionale, ploaia 
torențială, vânturile în rafale, radiațiile UV din timpul 
verii, depunerile de materii organice. Chiar dacă vor trece 
testul esteticii, sistemele de jgheaburi și burlane artizanale sau 
confecționate din materiale inadecvate vor ceda la primul test 
real: cel al climei. Va avea de suferit etanșeitatea, cu efecte asu-
pra zonelor de streașină, zidurilor și fundației construcției.

Dacă vreți într-adevăr un sistem pluvial,
ALEGEȚI ZAMBELLI

tehnologii De top

» Iată de ce AVEM NEVOIE DE UN SISTEM 
PLUVIAL PERFORMANT:
• Proiectare atentă, globală, cu calcule de debit riguroase, 
posibilitatea de adaptare la nevoile individuale ale fiecărui 
acoperiș, cu trasee complexe care să conducă apa acolo unde 
este necesar;
• Aliaje de cea mai bună calitate, rezistente la solicitări mecani-
ce extreme, cu excelente straturi de protecție contra oxidării și 
coroziunii;
• O estetică potrivită fiecărui tip de arhitectură, clasică sau mo-
dernă, inclusiv pentru clădiri cu o arhitectură deosebită, cărora 
le adaugă o tușă elegantă și le protejează fațadele;
• Varietatea opțiunilor: pe plan european, Zambelli are porto-
foliul cel mai bogat și mai diversificat de produse și accesorii 
pentru sisteme de drenaj al apei de pe acoperiș;
• Economisirea timpului necesar montajului prin gradul ridicat 
de prefabricare și crearea unor sisteme complete de accesorii; 
• Experiența de peste o jumătate de secol a grupului Zambelli, 
care a evoluat prin inovație, prin acceptarea provocărilor și 
lucrărilor speciale; cunoștințele acumulate în prelucrarea 
oțelului, cuprului, zincului, aluminiului și a altor metale sunt 
sursa garanției oferite.

Acoperișul este incomplet fără un sistem pluvial, iar un sistem pluvial este practic inexistent  
dacă nu a fost conceput pe principiile calității și proiectării adecvate. A nu avea un sistem  
de jgheaburi și burlane performant este ca și cum nu ai avea deloc.  

Jgheab cu secțiune dreptunghiulară

Jgheab semicircular cu cot Jgheab semicircular cu ștuț oblic Accesorii diverse

Jgheab semicircular cu cot vario Jgheab semicircular cu protecție pentru frunze



mai multe informaţii şi regulamentul 
promoţiei sunt disponibile pe site-ul

www.fakro.ro

pentru �ecare fereastră balcon Fakro (FGH-V Galeria) 

sau fereastră de mansardă Fakro supertermoizolatoare 

(FTT U6, FTT U8 Thermo) achiziţionată

100 de puncte
ADUNAŢI

pentru �ecare fereastră de mansardă Fakro

categoria Standard (FTS-V U2) achiziţionată
30 de puncte
ADUNAŢI

Intraţi în formula câştigurilor FAKRO:
Fiţi calculaţi!

Cumpăraţi în perioada 15.08.2013 – 31.10.2013 ferestrele de mansardă FAKRO şi veţi fi răsplătiţi!
Fiecare punct vă aduce o reducere de 1 RON (cu TVA) pentru orice alt produs marca FAKRO pe 
care îl veţi achiziţiona până în 30.11.2013.

pentru �ecare fereastră de mansardă

 Fakro categoria Plus achiziţionată
50 de puncte
ADUNAŢI

FTT  U8 Thermo
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Editorial

Sumar

Î n curând, între 13 și 16 noiem-
brie, vom participa la ediția 
cu numărul 61 a Congresului 

IFD – Internationalen Föderation 
des Dachdeckerhandwerks sau, în 
engleză, International Federati-
on for the Roofing Trade. La acest 
eveniment care se va desfășura la 
Rotterdam, sunt prevăzute câte-
va evenimente importante pentru 
branșă. Se vor organiza alegeri la 
nivelul conducerii IFD, conform 
regulamentului organizației, vor fi 
discutate subiecte ale momentului 
de ordin tehnic, transformări ale 
recomandărilor asociației în acte 
normative pentru întreaga Uni-
une Europeană, se vor face ana-
lize asupra pieței și activităților 
desfășurate sub umbrela federației. 
ANMAR are drept de vot în ceea 
ce se va decide.

Totuși, pentru delegația Româ-
niei, pe care o voi reprezenta ca 
președinte al Asociației românești, 
membră IFD, alături de un repre-
zentant al acestei reviste, cea mai 
importantă temă a congresului va 
fi organizarea Campionatului 
Mondial al Tinerilor Montatori 
de Acoperișuri din 2014. Acesta va 
avea loc, așa cum am mai arătat în 
edițiile anterioare, la București, îm-
preună cu un nou congres al IFD, 
ceea ce este o onoare pentru noi și 
o oportunitate să atragem atenția 
asupra noastră ca țară, ca piață 
a construcțiilor. Este pentru pri-
ma dată când puternica asociație 
internațională organizează concur-

sul în această zonă a continentului, 
edițiile anterioare având loc de re-
gulă în țări occidentale cu tradiție 
(ultimele la Lucerna  – Elveția și 
Dublin – Irlanda). 

Dincolo de mândria firească 
pentru faptul că am fost selectați, 
trebuie să fim conștienți că este 
în același timp o enormă respon-
sabilitate, nu doar pentru noi ca 
asociație națională, ci pentru în-
treaga branșă din România a mon-
tatorilor, producătorilor și furnizo-
rilor de soluții pentru acoperișuri. 
Este un eveniment care va influnța 
întreg domeniul construcțiilor; țara 
noastră nu a mai avut ocazia de a 
găzdui o asemenea concentrare de 
forțe, o reprezentare la acest nivel 
a unor companii relevante la ni-
vel european și chiar mondial. Vor 
veni tineri montatori din întreaga 
Europă care trebuie să găsească 
aici întregul nostru sprijin logistic, 
ospitalitatea cu care suntem datori. 
Dar ceea ce trebuie să găsească 
montatorii și producătorii străini 
care vor veni aici este în primul 
rând profesionalismul. Avem ne-
voie de o echipă de montatori care 
să ne reprezinte cu cinste, să facă 
față exigențelor ridicate ale unui 
campionat mondial. Este și motivul 
pentru fac apel la firmele de montaj 
cu experiență: trimiteți-ne cei mai 
buni oameni care să facă parte 
din echipa României! Ei ne vor 
ajuta să organizăm cu fruntea sus 
acest eveniment.
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Campionatul Mondial:  
o onoare și o responsabilitate
Silviu dUMiTReScU – Preşedinte ANMAR
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Mediterran roM 
Sisteme de învelitori 
Cluj-napoca 

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

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

Tehnologii de Top

Țigla colorată MEDITERRAN –  
soluție optimă pentru hoteluri și pensiuni

Acoperișurile hotelurilor și pensiunilor sunt supuse solicitări-
lor de diferite proveniențe, indiferent unde s-ar afla. În orașe, 
se confruntă permanent cu agresivitatea poluării și cu a așa-
numitelor ”insule de căldură”; în stațiunile montane, există 
solicitarea precipitațiilor, a straturilor groase de zăpadă, a 
mușchilor și lichenilor cu un ritm de creștere mai mare; pe li-
toral, apare salinitatea în exces, care erodează materialele de 
construcție. O învelitoare din beton este soluția potrivită, iar 
Mediterran vine cu avantaje suplimentare:

preferințele din ultimii ani în materie de 
hoteluri, pensiuni, vile etc. s-au orientat 
constant către familiar, confortabil, 
personalizat, către ideea de „home away 
from home”. În același timp, au devenit 
comune conceptele de „design hotel” și 
„boutique hotel”, care includ și reflectă 
atenția pentru o arhitectură de calitate, 
la scară umană. nu putem exclude din 
acest context proiectarea și realizarea unor 
acoperișuri deosebite, care să vină cu acele 
note de personalitate și firesc, ajutând 
hotelierul în efortul lui de a crea o experiență 
unică. Folosind învelitorile Mediterran, 
acesta își asigură investiția pe termen lung, 
iar în plus obține o arhitectură clasică, având 
la bază țigla din beton, cu beneficii notabile 
privind confortul și siguranța oaspetelui. 
Încadrarea în peisaj, aspectul general al 
clădirii, identitatea unității de cazare și 
diferențierea față de alte construcții sau față 
de locații concurente sunt de asemenea 
beneficiile unui acoperiș Mediterran. 

n Impermeabilitate - datorită betonului dens si compact, 
cu higroscopicitate scăzută, învelitoarea canalizează in-
tegral apa pluvială, fără a permite pătrunderea acesteia 
în porii materialului. Astfel, este asigurată rezistenţa la 
cicluri îngheţ – dezgheţ (nu se fărâmiţează sau exfoliază) 
și greutatea învelitorii nu variază.

n Datorită preciziei dimensionale, este obținută o înve-
litoare etanșă, care permite mansardarea, deci folosirea 
eficientă a spațiului construit. Cei care vor locui în man-
sardă nu vor avea probleme cu zgomotul din exterior sau 
cel de la ploaie, date fiind proprietățile acustice superioa-
re ale țiglei Mediterran.

n Culoare omogenă - betonul este colorat în masă cu aju-
torul oxizilor și nu se constată uzura suprafeţei în timp. 
Varietatea cromatică a țiglelor permite diverse abordări 
estetice, în funcție de tradițiile zonei sau de gusturile in-
vestitorului.

n Protecţia împotriva intemperiilor, mușchilor, lichenilor 
și gazelor nocive obținută prin metodele de tratare a 
suprafețelor Resistor.

n Rezistenţă mecanică mare, suportând cantități mari de 
precipitații, vânturi puternice și circulația fără probleme 
pe suprafața acoperișului în operațiunile de montaj și 
întreținere. 

n Garanția montajului, furnizată de Mediterran prin in-
termediul montatorilor agreați.

Pensiunea Domeniul Regilor – localitatea Salicea, jud. Cluj
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P ărăsite sau înstrăinate în mare parte 
de către proprietari în ultimele dece-
nii, edificiile săseşti din sudul Tran-
silvaniei au început să fie revalorizate, 

devenind o miză importantă din perspectiva 
păstrării patrimoniului arhitectural autoh-
ton. Vorbim de case, clădiri de locuinţe sau 
administrative, şcoli şi biserici – inclusiv, sau 
mai ales, cele fortificate în decursul Evului 
Mediu. Unice prin trăsături, de la planuri şi 
decoraţiuni până la urbanistica obţinută, ele 
sunt privite cu interes nu doar de autorităţi 
sau de piaţa imobiliară locală, ci şi de orga-
nizaţii sau potenţiali investitori din spaţiul 
german, care redescoperă acest patrimoniu 
şi vor să îl revitalizeze. Este firesc, fiind vor-
ba despre cea mai bogată zonă de arhitectură 
medievală rurală din Europa, precum și de 
zone urbane medievale foarte bine păstrate, 
încă locuite sau utilizate în diverse scopuri, 
altele decât cele muzeistice.

de multe sute de ani; iată de ce orice inter-
venţie asupra clădirilor la care ne referim 
necesită informaţii despre contextul în care 
au apărut şi au evoluat. 

O comunitate privilegiată
Saşii din Transilvania sunt urmaşi ai ger-

manilor aduşi aici de către regii maghiari, cu 
precădere între secolele al XII-lea şi al XIV-
lea, pentru apărarea graniţelor regatului, 
proces petrecut în toată această parte a Eu-
ropei, din arcul Carpaților până în nord, în 
Ţările Baltice. Sosiţi din diverse regiuni (Re-
nania-Saxonia, ori Flandra, aşa cum arată 
documentele vremii), ei au devenit o comu-
nitate, unitară ca limbă şi obiceiuri, şi unul 
dintre cei mai importanţi factori economici 

Revitalizarea trebuie făcută însă în spiritul 
tradiţiei central europene, cu particularită-
ţile locale, având ca primă grijă conservarea 
pe cât posibil a arhitecturii şi materialelor 
originale. Pentru renovarea acoperişuri-
lor, de exemplu, este agreată ţigla ceramică 
sub formă de solzi, ca element specific, as-
pect menţionat în recomandările organiza-
ţiilor dedicate acestei activităţi. Refacerea 
șarpantei, mansardarea, instalarea de fe-
restre de mansardă sau lucarne, reabilitarea 
frontoanelor trebuie să ţină cont de particu-
larităţile acoperişului: forme, pante, calcane, 
aticuri, streşini etc. Detaliile constructive, 
nu foarte complicate în fond, sunt explica-
bile practic, empiric, dar şi istoric, deoarece 
comunitatea săsească are o poveste proprie, 

Săsoaică din Hărman,  
la începutul secolului XX   
(Honigstadt) – Jud. Sibiu

Acoperișuri istorice

Patrimoniul săsesc
din sudul transilvaniei
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şi administrativi. Avantajul major a fost se-
ria de privilegii pe care le-au obţinut şi le-au 
păstrat, statutul juridico-economic pe baze 
etnice care le-a permis o dezvoltare de ex-
cepţie. Constituiţi în Universitatea Naţiunii 
Săseşti (Universitatis Nationes Saxonicae), ei 
au avut administraţie şi jurisdicţie proprii, 
dreptul de a-şi alege singuri reprezentanții și 
preoţii, scutire de vamă, dreptul de a orga-
niza târguri, toate acestea în schimbul unor 
contribuţii la eforturile militare maghiare de 
apărare a graniţelor, anumite taxe şi „obli-

gaţia de găzduire” a regelui – de trei ori pe 
an. Privilegiile au început cu „Bula de Aur” 
emisă de regele Andrei al II-lea în 1224 (16 
articole care prevedeau constituirea „pă-
mântului crăiesc”) şi au fost menţinute, nu 
fără eforturi şi rezistenţă la presiunile ma-
ghiarilor şi românilor, până la reformele de 
la sfârșitul secolului al XVIII-lea. Reforma 
religioasă (luteranismul în primă fază), pri-
mită fără dificultăți, a fost de asemenea unul 
dintre elementele care au catalizat dezvol-
tarea economică și culturală a burgurilor 
germane. Istoria consideră aceste condiţii de 
colonizare, care au fost reconfirmate de 22 
de ori, ca pe cele mai avantajoase din Europa 
Centrală şi de Est.

Astfel au apărut în Evul Mediu bisericile 
săsești în stil romanic, transformate ulterior 
cu elemente gotice sau baroce, fortificațiile 
militare în jurul bisericilor din mediul rural, 
care trebuiau să se opună atacurilor otoma-
ne și tătare, în definitiv orașe precum Sibiu, 
Brașov, Mediaș, Sighișoara, Sebeș și multe al-
tele, care s-au dezvoltat diferențiat, în funcție 
de rolul administrativ pe care l-au căpătat. 
Așa au apărut numeroasele sate tipic săsești, 

Piața Sfatului – Brașov

Clădirea care a adăpostit 
biblioteca școlii Johannes 
Honterus (1542) – Brașov
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cu un farmec aparte care încă persistă, deși 
au fost părăsite de cei care le-au construit.

Interesant este faptul că, până la Iosif al 
II-lea, Împăratul Sfântului Imperiu Roma-
no-German, în oraşele săseşti nu puteau fi 
proprietari de locuinţe decât saşii, celelal-
te etnii nefiind agreate. Încercări existaseră 
de-a lungul timpului – încă din 1625 nobilii 
și secuii întocmiseră un document prin care 
să li se permită acest lucru, dar, la presiunea 
sașilor, principele Transilvaniei a fost nevoit 
să respingă cererea. Abia din 1781 maghia-
rii şi românii au putut să locuiască în oraşele 
acestora şi să îşi construiască locuinţe stabile. 
Bineînţeles, amprenta germană, netulburată 
timp de sute de ani, a fost definitorie pentru 
modul în care au fost organizate și construite 
aceste localități, iar noii veniți şi-au constru-
it casele, bisericile sau şcolile după un tipar 
aproape impus, sub supraveghere imperială. 
Excepțiile baroce, renascentiste, Secession, 
au fost contribuții comune ale sașilor deschiși 
către nou și ale celorlalte etnii. Iarăși un lu-
cru interesant pentru istorici și arhitecți este 
modul particular în care fiecare meșter sau 
constructor a rezolvat o problemă tehnică, 
dată fiind depărtarea considerabilă de surse-
le originale de inspirație, aflate în Occident.

Urban-rural
Clădirile marilor orașe au fost tributare în 

bună măsură caracterului militar al acesto-
ra, majoritatea fiind solide, simple, inițial cu 
acoperișuri în două ape și calcan, așa cum 
se poate observa în piețele mari din Sibiu 
și Brașov. Doar casele comercianților erau 
ceva mai elaborate, lucru obținut în special 
prin forma acoperișului. Gravurile din epo-
cile timpurii ne arată învelitori din șindrilă, 
cel mai accesibil material la acel moment. 
Ulterior, mai ales de la industrializarea 
progresivă din ultimele două secole, țigla 
ceramică a devenit omniprezentă, prac-
tic un leitmotiv al construcțiilor săsești. 
Sibiul sau Sighișoara sunt încă fiefuri ale 
producției de țiglă ceramică, având în spate 

o tradiție de sute de ani. Nu pot fi omise 
galeriile și bolțile apărute în contextul goti-
cului, folosite de negustorii și meșteșugarii 
care își etalau mărfurile în piețe. Breslele, 
foarte importante pentru societatea medi-
evală transilvăneană, aveau un cuvânt greu 
de spus în modul cum au fost structurate 
aceste orașe, atât pentru faptul că breslașii 
erau practic șefii șantierelor, cât și pentru 
faptul că dețineau clădiri proprii prin care 
doreau să își etaleze măiestria și prosperi-
tatea. Sașii erau, fără îndoială, cei mai buni 
dulgheri, pietrari, zidari, țiglari, geamgii 
etc. și lucrau nu doar în orașele proprii, ci 
în toată regiunea, chiar dacă arhitectura lor 
avea un caracter preponderent comunitar. 

Sibiu

Biserica Evanghelică din 
Sibiu, construită în stil gotic 
(1520)

Țărani sași din zona Sibiului, 
în jurul anului 1900

Acoperișuri istorice
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Când ne referim la o casă săsească rura-
lă, avem deja în minte acea casă masivă din 
cărămidă, tip vagon, cu front stradal de care 
este alipită intrarea în curte, cu porţi înal-
te care feresc de orice privire indiscretă și, 
bineînțeles, acoperișuri din țiglă, de cele mai 
multe ori în două ape. Frontoanele, pivnițele 
și alte elemente sugerează influențe francone 
și renane, iar adăugirile decorative ulterioa-
re arată influențe barocului și neoclasicului. 

Planul liniar era întregit de grajduri și anexe, 
respectiv șura pentru depozitarea diferitelor 
produse agricole sau atelaje. Istoricii sunt de 
părere că acest tip de construcţie, specific 
Europei Centrale și Apusene, a apărut abia la 
jumătatea secolului al XVIII-lea, desigur sub 
influenţa arhitecturii din spaţiul german, cu 
care saşii au avut totuși o legătură continuă, 
şi sub presiunea autorităţilor austriece, care 
au impus ordinea proprie și s-au opus folosi-
rii materialelor inflamabile pentru a preve-
ni propagarea incendiilor. Până atunci, saşii 
preferaseră să îşi construiască locuinţele din 
bârne, împletituri de nuiele și lut, șindrilă 
și stuf, iar bisericile şi cetăţile din piatră şi 
cărămidă. Influențele categorice (zidirea, 
porțile masive, străzile bine trasate) au venit 
din mediul urban, ceea ce este iarăși un as-
pect important. Casele care încă se păstrea-
ză impresionează prin structurile solide ale 
șarpantelor, demonstrând măiestria deose-

bită a dulgherilor sași. Șurele (din germanul 
„schur“), și ele acoperite cu țiglă, deși sunt 
anexe, ating dimensiuni și deschideri impre-
sionante, rămânând modele de inventivitate 
și cunoaștere a materialului.

Centrul comunităţii era constituit de cele 
câteva instituţii importante (biserica, şcoala 
şi primăria), dar la fel de bine a funcționat o 
instutuție internă, cea a „vecinătății“, apărută 
în orașe și apoi preluată în mediul rural. Prin 
aceasta, se definea apartenența la comunita-
te, fie că membrii ei foloseau apa de la aceeași 
fântână, locuiau pe aceeași stradă sau făceau 
de gardă împreună în timpul nopții. Ei își 
construiau împreună casele, își împărtășeau 
experiențele, aveau grijă de cei aflați în difi-
cultate, se îmbrăcau similar și se diferențiau 
de alții. Este și secretul senzației de ordine, 
utilitate și grijă pentru comunitate pe care îl 
trăiești trecând pe o stradă săsească.

Casă românească influențată 
de arhitectura săsească

Sat și case săsești

Acoperișuri istorice
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Dr. arh. Emil ivănEscu 
comisarul anualei de arhitectură București 2013

A nuala de Arhitectură București 
2013 a fost un eveniment urban 

bucureștean  care a propus ca temă 
orașul  contemporan. Constituit ca o 
promisiune a fericirii, acesta este su
pus unor paradoxuri esențiale: pe cât 
de plural, dens și puternic devine, pe 
atât de firav și local este adesea. În
tre formele lui construite și dinamica 
vieții comunităților se nasc rupturi, 
fisuri și discontinuități. Cu această 
provocare se confruntă în prezent 
arhitectura contemporană. Ea cer
cetează noi modalități de refacere 
și rețesere. Această refacere nu mai 
utilizează obiecte sau mase, ci vizează 
oameni, comunități, spații, locuri și 
procese. Arhitectura contemporană 
ca dispozitiv social – iată un construct 
care, introdus în zonele scindării, poa
te reface țesutul, contextul și, în acest 
fel, orașul.

Anuala de Arhitectură provoacă 
percepția urbanului, interoghează 
constructele care modelează Bucu
reștiul astăzi și lansează o dezbatere 
în găsirea resurselor locale  pentru a 
face față tuturor influențelor globali
zante. Cum poate arhitectura orașului 
deveni un astfel de dispozitiv de refa
cere și regenerare, care să implice atât 
comunitățile, cât și construitul, un dis
pozitiv care preluând socialul să trans
forme urbanul?

Ediția din acest an a introdus o 
inovație: este prima oară când, în ca
drul celor unsprezece ediții, Anuala de 
Arhitectură sa extins în spațiul public. 
Realizând un parteneriat cu Primăria 
Municipiului București, toate proiec
tele nominalizate și premiate au fost 
expuse publicului larg. Alături de aces
tea, câteva instalații urbane și eveni
mente au constituit latura interactivă 
a străzii Lipscani: pavilionul și eveni-
mentele Poiana lui Iocan, biblioteca 
urbană Wienerberger, locul de joacă 
Semmelrock, dispozitivele urbane 
Piastrelle și Tondach, toate realizate 
de tineri arhitecți împreună cu firmele 
de profil. Acesta constituie un proiect 

pilot pe care vom încerca să–l dezvol
tăm mai mult anul viitor.

Proiectele participante în cadrul 
competiției Anualei de Arhitectură 
București 2013 sau remarcat prin câ
teva puncte tari, care au fost apreciate 
atât de public, cât și de juriu. În ma
joritate, proiectele au o calitate foarte 
bună, care nu reflectă criza puternică 
prin care trece România astăzi și mai 
ales sectorul construcțiilor. Față de 
anul trecut, numărul participanților 
sa redus nesemnificativ, ceea ce ne 
face să sperăm că în viitor lucrurile 
se vor echilibra. Ceea ce nea bucurat 
în mod special e faptul că un număr 
apreciabil de lucrări premiate au reușit 
să exprime foarte bine tema cura
torială a Anualei (local / global) și că 
înfățișează un demers arhitectural din 
ce în ce mai specific spațiului și culturii 
în care trăim.

Pentru  întreg  festivalul Anuala de 
Arhitectură București 2013 dorim 
să mulțumim partenerilor noștri 
MNAC, UAUIM și PMB, sponso
rilor Wienerberger, Semmelrock, 
Tondach, Reynaers, Piastrelle, Ruuki, 
Lafarge, Leykom, Alchemia, precum 
și partenerilor media: Igloo, Arhitext, 
Zeppelin, Mansarde & Acoperișuri, 
Arhitectura, Pardoseli Magazin, 
Atelierul de Proiectare, Arhiforum.

Local / global
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L a ediția din 2013 a Anualei de Ar
hitectură din București, compania 

Tondach, sponsor principal al eveni
mentului, a susținut o prezentare cu 
tema „Soluții durabile pentru reno-
vare”, răspunzând preocupărilor mul
tor arhitecți de a revitaliza și revaloriza 
construcții vechi.

Pe lângă cunoscuta nuanță cără
mizie a țiglelor clasice (natur), Ton
dach a trecut în revistă gama largă 
de culori oferite, obținute prin en
gobare sau glazurare, pentru crearea 
acoperișurilor cu o cromatică inedită 
sau pentru compoziții spectaculoa
se. Acestea vin inclusiv în sprijinul 
arhitecților care abordează proiecte 
speciale, precum monumente istorice 
și de arhitectură care presupun înveli
tori multicolore, specifice unor clădiri 
gotice, Art Deco, neoromânești etc. 
Tondach a scos în evidență de aseme
nea multitudinea de forme inspirate 
din tradiția îndelungată a acestui ma
terial: țiglă cu formă romboidală, tip 
solzi (Castel, cu vârf ascuțit, Gothic, 
Mur cu colțuri ascuțite, Cedonia, Cla
sic Sibiu) sau profilată (Transilvania). 

În cadrul prezentării, au fost reamin
tite câteva dintre lucrările de referință 
executate în ultimii ani – acoperișurile 
unor construcții cunoscute, cu valoa
re istorică și de arhitectură. Însemnul 
Natureplus al produselor, o nouă mar
că europeană de certificare a calității, 
atestă caracterul ecologic și calitatea 
superioară, aspecte de bază în evalu
area unei lucrări de renovare.

Asistența a mai putut afla informații 
interesante despre modul în care aco
perișurile Tondach răspund cerin țelor 
moderne de si guranță, eficiență ener
getică și economică.

Tondach la anuala de arhitectură 2013

» Acoperișul TondAch 
oferă casei renovate:
• Siguranță și protecție împotriva 
vântului și condițiilor meteorologice 
extreme tot mai frecvente;
• Economisirea energiei pentru încălzire 
și răcire: o învelitoare ceramică de 
calitate reduce costurile, constituind o 
barieră termică între interiorul și exteri
orul locuinței;
• Profilaxia deficiențelor construcției 
(mucegai și umezeală);
• Confort și o locuință de calitate, datori tă 
climatului interior creat în mod natural;
• Naturalețe și rezistență pentru mai 
multe generații (garanție de 33 de ani);
• Creșterea valorii imobilului construit 
sau renovat.

TondAch România participă activ la pro-
gramele de renovare și restaurare a monu-

mentelor istorice (foto: castelul huniazilor)



16

Acoperiș
Verde

Totul verde, totul sigur,  
totul dintr-o singură sursă
Contribuţia Bauder la această lucrare (realizată între 
sfârşitul anului 2011 şi începutul anului 2012) a con-
stat atât în materiale şi sisteme adaptate construcţiei, 
cât şi în consultanță. Pe anumite suprafeţe, a fost ne-
voie de un acoperiş verde înclinat care să fie sigur, fără 
riscuri la alunecare: panta zonei de sud, sub formă de 
con, era de 12°. 

Pe structura din lemn a fost montată şi fixată meca-
nic membrana autoadezivă la rece (cu bitum elasto-
mer şi folie de aluminiu) BauderTEC KSD, ca barieră de 
vapori şi strat de separație. Suprapunerile au fost su-
date cu aer cald, pentru evitarea solicitărilor termice, 
iar pentru o termoizolație cu eficiență ridicată a fost 
ales produsul Bauder PIR.

În localitatea Gunzenhausen din Germania, Centrul Familial 
Sonnenhof este o instituţie foarte importantă. Aici, familiile 
sunt consiliate şi ajutate prin metode holistice să aibă o evolu-
ţie armonioasă, punând în prim-plan copiii, educaţia  
şi dezvoltarea lor echilibrată, prin participarea activă şi directă  
a părinţilor. Clădirea are o arhitectură modernă, iar pentru  
a reflecta şi componenta ecologică a educaţiei, instituţia din 
Gunzenhausen a ţinut să aibă un sediu cu acoperiş verde. La 
realizarea proiectului a fost solicitată compania Paul Bauder 
GmbH & Co., brand de referinţă pentru ceea ce înseamnă 
siguranţă şi eficienţă în acest domeniu. Pe o suprafață destul 
de mare (2.000 mp), au fost realizate acoperişuri cu vegetaţie 
extensivă, tip terasă şi cu pantă, asigurându-se o continuitate 
a peisajului verde din împrejurimi. Încadrată în natură în cel 
mai fericit mod, clădirea a căpătat noi caracteristici termo-
tehnice, oferind în acelaşi timp un habitat propice insectelor 
şi păsărilor specifice locului. 

Lucrarea ediției

pentru o arhitectură
    speciAlă

   înclinaT



La acest proiect s-au folosit 
plăci Bauder PIR FA, cu grosi-
mea de 140 mm, lipite peste 
bariera de vapori. Spuma po-
liuretanică dură are o capaci-
tate ridicată de termoizolare 
(0,024 W/m·K) şi este potrivi-
tă pentru cerințele ridicate privind protecția mediului 
şi economisirea de energie.

Hidroizolația folosită a fost din material sintetic pe 
bază de FPO de calitate ridicată, foarte rezistent la 
străpungerea rădăcinilor: BauderTHERMOPLAN T. Este 
o hidroizolație armată cu țesătură de poliester, fapt 
datorită căruia este stabilă dimensional şi rezistentă la 
rupere şi solicitări. De asemenea, este vorba de un ma-
terial care conferă protecţie suplimentară la radiaţiile 
UV, prelungind astfel durata de viață a acoperişului.

Fiabilitate  
şi siguranță  
antialunecare
Miza lucrării a fost dublă: 
acoperişul trebuia să arate 
bine şi să funcționeze per-

fect din punct de vedere tehnic. Cerințele deosebite 
au fost cele de la nivelul streaşinei, în condiţiile în care 
panta a fost destul de mare. Elementul de delimitare a 
pietrişului Bauder AL 100/80 s-a montat împreună cu 
o serie de elemente constructive impuse de arhitectu-
ră, fixate mecanic în zona de streaşină astfel încât să 
fie evitată alunecarea substratului destinat vegetaţiei. 
Peste termoizolația Bauder PIR FA 140 s-a realizat o 
termoizolație din Bauder PIR T, cu pantă de 2%, pen-
tru o scurgere a apei cât mai sigură. În zona luminato-
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rului, unde structura este din beton, s-a folosit o barieră 
de vapori termosudabilă Bauder Super AL-E, respectiv 
aceleaşi materiale termoizolante Bauder PIR FA 140 şi 
Bauder PIR T lipite de stratul suport şi între ele. Un rol 
important la realizarea detaliilor complexe, dată fiind 
geometria clădirii, l-a îndeplinit membrana nearmată 
Bauder THERMOPLAN T TL.

Un acoperiş verde multistrat

Hidroizolația a fost protejată împotriva deteriorării 
mecanice cu geotextilul Bauder Faserschutzmatte SV 
600, peste care a urmat elementul multifuncțional de 
reținere a apei şi dren Bauder WSP 50, cu o capacita-
tea de stocare de 10 litri/mp şi înălțime de 50 mm, fapt 

Panta – o provocare depăşită  
 cu sistemele Bauder
Compania germană Bauder a dezvoltat în ultimele dece-
nii o largă varietate de sisteme de acoperiş verde înclinat, 
care respectă reglementările de specialitate şi cerinţele DIN 
18351 referitoare la învelişurile rigide. Variantele sunt con-
cepute pentru vegetaţii extensive, la acoperişuri cu înclinări 
de 5-15º, dar şi mai mari (15 - 25º). Acestea sunt compuse 
din bariere de vapori, hidroizolaţii, geotextile şi straturi de 
protecţie pentru şarpante, straturi de dren şi stocare a apei, 
elemente anti-alunecare, în general tot ceea ce este nevoie 
pentru obţinerea unei vegetaţii extensive în condiţii de si-
guranţă pentru acoperiş şi utilizatori.

În proiectarea şi acordarea de consultanţă, se ţine cont 
de o serie de aspecte, pe care Bauder le poate gestiona 
datorită experienţei acumulate în acest domeniu: capa-
citatea portantă, joncţiunile cu diferitele elemente de 
construcţie, protecţia anti-rădăcină, compresibilitatea 
termoizolaţiei, înclinarea acoperişului, resursele de apă 
necesare, protecţia la incendiu, stabilitatea, evoluţia 

sarcinilor în perioada de vegetaţie şi de întreţinere etc. 
Acoperişurile cu pantă de peste 5º  sunt în general o pro-
vocare pentru constructori din cauza forţelor importante 
care apar, atât din partea substraturilor de pământ, cât şi a 
apei sau vegetaţiei. Trebuie să existe un echilibru între ne-
cesitatea de a elimina apa în exces, pe de o parte, şi de a 
păstra acea apă pentru supravieţuirea plantelor, de aceea 
este foarte important stratul de dren şi stocare, cu diferite 
înălţimi şi capacităţi de reţinere a umezelii. Desigur, Bauder 
furnizează şi soluţii pentru terase orizontale sau cu înclina-
ţii mici (de până la 5º), fapt pe care l-am mai evidenţiat în 
paginile revistei noastre.

care permite folosirea acestuia la acoperişurile tip tera-
să, precum şi la cele înclinate.

În zona de acoperiş terasă s-a folosit voalul de filtra-
re Bauder Filtervlies 125, care împiedică colmatarea cu 
particule fine a drenului şi asigură o funcționare de du-
rată. Pe zona înclinată, împotriva alunecării nu s-a mai 
folosit voalul de filtrare, substratul pentru vegetație 
Pflanzerde R-E fiind pus direct pe elementele de dren. 

Lucrările au beneficiat de materiale excelente, capa-
bile să ofere izolare împotriva transferurilor de căldu-
ră şi umiditate, adaptabile unei arhitecturi moderne, 
speciale. Totuşi, aşa cum au declarat constructorii, 
consultanța şi îndrumarea au fost la fel de importante 
pentru a amplasa materialul potrivit la locul potrivit, 
în condiţii de maximă eficienţă.

Lucrarea ediției

  

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

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

Sisteme de acoperiș șarpantă Sisteme de acoperiș terasă Sisteme de acoperiș cu vegetație
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Tipuri de acoperișuri verzi
În prezent sunt întâlnite 3 tipuri 

de acoperişuri verzi: extensive, in-
tensive şi, ca variantă intermediară, 
semiintensiv (sau semi-extensiv).

Acoperişul verde extensiv are un 
strat subţire de sol, în general 10-15 
cm, şi este de obicei varianta aleasă 
pentru şarpante, deci pentru acope-
rişuri în pantă. Stratul de sol poa-
te găzdui plante ierboase de mici 
dimensiuni, cel mult 30-40 cm, de 
regulă din genul sedum – plante su-
culente decorative care rezistă foar-
te bine în timp şi nu au probleme cu 

înghețul și expunerea la soare (spre 
deosebire de gazon, de pildă, care 
suferă la însorire puternică). 

Acoperişul semi-intensiv sau 
semi-extensiv include un strat de 
pământ de 30-50 cm şi poate găz-
dui plante ierboase ceva mai înal-
te, până la tufe sau arbuşti de mici 
dimensiuni, de pildă ienuperi târâ-
tori, berberis etc. Există un trend 
important în străinătate prin care 
se crează nişte acoperişuri „pletoa-
se”, cu ierburi care ies în afara pe-
rimetrului acestora, rezultând un 
efect vizual foarte interesant. 

Acoperişurile verzi intensive 
au un strat de pământ care poa-
te ajunge la 1 metru grosime şi 
vorbim deja de terase-grădină, ba 

IOANA MIRCEA - Urbanist Peisagist

Terasele BlocUrilor de 
locUințe – o șAnsă penTru 
dezVolTAreA durAbilă (ii)

Acoperișurile verzi și grădinile verticale
Izolează termic clădirile, împiedică formarea insulelor urbane de căldură;

Reduc temperatura suprafețelor de sticlă și beton, reflectarea și radierea în 
atmosferă a razelor UV; temperatura din zonele astfel amenajate scade cu până la 
5°C față de media pe oraș;

Captează și drenează apa pluvială, reducând stresul asupra sistemului de canali-
zare;

Captează și rețin praful atmosferic (circa 1,5 kg anual / 10 mp de vegetație);

Absorb și filtrează substanțele nocive din atmosferă (circa 10 t anual / 15 mp de 
vegetație;

Produc oxigen (1 mp de vegetație asigură cantitatea anuală necesară unui om);

Poluarea fonică scade cu până la 10 dB;

Atenuează viteza vântului, previn formarea de culoare și turbioane;

Îmbunătățesc aspectul estetic al orașului.

Clădirea Fundației ACROS din Fukuoka, Japonia
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chiar mici plantaţii de arbori de 
dimensiuni reduse. În momentul 
în care se realizează o terasă cir-
culabilă plană orizontală, de orice 
tip, poate fi utilizată ca o grădină, 
în care se pot amenaja alei, locuri 
de relaxare, pergole, foişoare şi 
chiar grătare. Există şi variante 
mai complexe, când peste ultimul 
etaj se poate construi şi o piscină, 
cu amenajarea aferentă, deci... to-
tul depinde de calculul corect al 
încărcării şi, desigur, de buget.

Teoretic, pe un acoperiș verde 
se pot cultiva inclusiv legume (fer-
me urbane, grădini productive), 
așa cum ne arată unele tendințe. 
Totuși, s-a constatat că plantele 
din locurile poluate nu sunt să-
nătoase pentru consum, pentru 
că reţin substanțele nocive din 
atmosferă. Prin urmare, genul de 
grădină productivă este recoman-
dat în suburbii, pentru centrele 

Fo
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Iată câteva acoperișuri verzi realizate în România cu ajutorul produselor Bauder, lider european în acest domeniu. 
Acoperișurile verzi Bauder pot fi concepute pentru orice tip de vegetație (intensivă, extensivă și intermediară), 
oferind garanția celor peste 25 de ani de experiență în producția de sisteme complete.

oraşelor limitându-ne la plante cu 
capacități bune de filtrare a pra-
fului. Sunt preferate plante variate 
din sistemele locale, în special cele 
cu valoare estetică. De exemplu, în 
Grecia se lucrează mult cu plan-
te de platou, de zonă stâncoasă şi 
aridă, iar unele sunt potrivite şi în 
România, unde temperaturile sunt 
mari în timpul verii. Iarna, aceste 
plante pot rezista dacă este vorba 
de suprafețe mari de terasă, care 
au o inerție termică mai mare. Mai 
există tendinţa de a încorpora dife-
rite sisteme, precum cele de irigare 
și panourile fotovoltaice. Se știe că 
panourile dau randament maxim 
la temperaturi de 22-28ºC, echiva-
lente unui acoperiș verde, prin ur-
mare acestea sunt foarte eficiente 
împreună și sunt încurajate. Fără 
o protecţie, panourile solare ajung 
vara şi la 60-70ºC, ceea ce le scade 
randamentul cu 50%.  

În căutarea specialiștilor
În România situaţia este încă la 

început. Nu au fost finalizate prea 
multe proiecte, iar oamenii sunt 
destul de reticenţi, în primul rând 
din cauza costurilor. Mulţi privesc 
cu prudență această soluţie, con-
siderând că este foarte scumpă, în 
contextul în care nu sunt obişnuiţi 
să evalueze beneficiile unui proiect 
pe termen lung. Se doreşte un rezul-
tat rapid, care să se simtă imediat în 
buzunar, ceea ce nu este cazul, fiind 
o intervenţie cu beneficii în timp. 
Scăderea costurilor este de 25-30% 
din cheltuielile cu încălzirea, pen-
tru că izolează foarte bine termic, 
dar se pare că nu este suficient. Să 
nu uităm izolarea fonică, perfectă 
în cazul unui acoperiş verde, inclu-
siv când plouă. Reticenţa benefici-
arilor mai vine şi din cauza unora 
dintre cei care au executat aseme-
nea lucrări, necunoscând tehno-
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logia şi tratând cu superficialitate 
anumite aspecte. Au fost cazuri 
când acoperişurile verzi au trebu-
it refăcute, fie din cauza execuţiei 
defectuoase a izolaţiilor, fie pentru 
că s-a folosit pământ obişnuit în loc 
de materialul recomandat, fie că 
nu au fost alese plantele potrivite 
(plante exotice care nu s-au adap-
tat la climă). Beneficiarii, desigur, 
au avut senzaţia că nu au primit 
ceea ce plătiseră şi poate au crezut 
că problema vine de la concept. La 

hidroizolaţie trebuie să se aborde-
ze corect suprafața, începând cu 
îndepărtarea completă şi atentă a 
vechilor materiale hidroizolante, a 
membranelor bituminoase în spe-
cial, înainte de aplicarea materia-
lelor noi. Este necesară curăţarea 
riguroasă până la stratul de bază 
din beton, pentru ca aderenţa să fie 
optimă şi să nu apară goluri. 

La fel de bine poate fi şi vina be-
neficiarilor, pentru că nu au căutat 
nişte specialişti autentici; nu este 

suficient să ai materiale bune, ci 
şi o execuţie profesională. Nu în 
ultimul rând, poate fi o problemă 
legată de antreprenoriat și de co-
municare. De obicei, la noi cei care 
proiectează și/sau execută partea 
de acoperire verde nu sunt în relație 
directă cu cei care execută partea 
de izolare sau de sistem construc-
tiv; ca să nu mai vorbim de cei care 
execută instalația de irigație sau di-
versele amenajări ulterioare... 

Situația după o eventuală 
intervenție
Dacă s-ar implementa soluții ”Green” 
pe 10 % din acoperișurile și fațadele din 
Cartierul Militari, cifrele ar arăta astfel: 
• Praf rămas: cca 75,5 – 93,5 t de praf/ mp 

anual (față de 92 – 110 t / mp);
• Substanțe nocive reținute: cca 5.400 t/an;  
• Spațiu verde/cap de locuitor: cca 24 mp 

(ar crește suprafața verde cu 11 ha)
• PM 10 (pulberi în suspensie): cca 14,7 µg/ 

mc (cu 23,5 mai puțin decât acum) 
• Poluarea fonică medie ar ajunge la 55 dB;
• Ar fi asigurat oxigenul pentru 115.000 

de persoane.

Cifrele aproximative  
ale poluării:
• 0,25 – 0,30 t de praf / mp zilnic (92 – 

110 t / mp anual);
• 4 t plumb în atmosferă zilnic (1.450 t / an);
• 38,2 µg/mc PM 10 - pulberi în suspensie 

(limita admisă este de 10 µg/mc);
• poluare fonică medie de 65 dB (limita 

admisă este de 70 dB);
• 14 mp de spațiu verde / cap de locuitor 

(cam jumătate față de norma minimă 
europeană);

• Coeficienți de poluare de cel puțin 2 ori 
mai mari decât cei admiși de normele 
europene.

Vă prezentăm în continuare rezultatele 
unui studiu de caz efectuat de Arta 
Grădinilor, având drept subiect acest 
aglomerat și poluat cartier din vestul 
Bucureștiului.
• Zonă rezidențială, cu trafic rutier intens, 

influențată de autostrada A1, de unități 
industriale importante și foarte aglo-
meratul bulevard Iuliu Maniu;

• Foarte expus din punctul de vedere al 
poluării fonice, prafului și noxelor;

• Fără parcuri și zone plantate importan-
te (exceptând campusul Politehnicii);

• Suprafața acoperișurilor locuințelor 
colective: circa 20 ha;

• Suprafața fațadelor: circa 95 ha.

StuDIu De CAz: Cartierul Militari



SiSteme SikaRoof® mtC
Soluţii de hidRoizolaRe pentRu aCopeRişuRi, Cu membRane liChide 
SikalaStiC®

Beneficii şi avantaje
•   libertatea de a proiecta forme complexe de 

acoperiş.
•    Sistem de impermeabilizare complet lipit fără 

îmbinări sau suprapuneri, care reduce riscul 
infiltraţiilor cauzat de imperfecţiuni.

•   aplicare la rece - lipire cu fuziune rece, căldură 
zero, aplicare fără flacără 

•     nu este nevoie de măsuri de protecţie împotriva 
incendiului în timpul aplicării 

•   Sikalastic® mtC a fost aprobat independent de 
bba (Consiliul britanic pentru agrementare)

•   Rezistenţă mare la rupere - rezistă la ruperea 
generată de mişcarea clădirii

•   Grad înalt de elasticitate - permite un grad sporit 
de dilatare termică

•   Compatibil cu bitumul 

creşte valoarea acoperişului
•    măreşte durata de viaţă a acoperişului
•     eficienţă  energetică  crescută datorită 

proprietăţilor de reflexie
•    manoperă uşoară şi eficientă la detalii

reacţie chimică declanşată de umiditate
Sistemele SikaRoof® mtC (moisture triggered Chemistry - reacţie 
chimică declanşată de umiditate), încorporează o tehnologie 
unică ce permite materialului să utilizeze umiditatea atmosferică 
pentru declanşarea procesului de întărire. acest lucru înseamnă că 

membranele impermeabile sunt capabile să se întărească într-o gamă variată 
de condiţii, ce includ: temperaturi extreme şi diferenţe mari de umiditate. Spre 
deosebire de sistemele de poliuretan tradiţionale, membranele lichide nu emit 
Co

2, 
iar aplicarea nu este întârziată de condiţiile meteorologice adverse. nu 

se recomandă aplicarea sistemelor SikaRoof® mtC în momentul în care ploaia 
este iminentă, întrucât aceasta poate afecta aspectul produsului. imediat după 
aplicare, membranele sunt impermeabile şi nu vor avea o reacţie adversă la 
contactul cu apa. În cadrul sistemelor SikaRoof® mtC există o membrană lichidă 
numită Sikalastic® care după întărire creează o protecţie impermeabilă, complet 
lipsită de suprapuneri sau îmbinări. formula sa lichidă permite o aplicare uşoară 
pe toate zonele cu detalii complexe. 

fără căldură – fără flacără
Întrucât se aplică la rece, fără a fi nevoie de utilizarea flăcării, 
a pistoalelor cu aer cald, a pistoalelor cu gaz fierbinte sau a 
echipamentelor de încălzire, precum boilere pentru bitum, 
membrana Sikalastic® nu prezintă nici un risc de incendiu în 

timpul aplicării sau după aplicare şi oferă constructorilor posibilitatea de a 
plăti prime de asigurare mai mici. după instalare, sistemul devine rezistent 
la incendiu.

Moisture Triggered Chemistry
MTC

ca. 10 min.



SiSteme expuSe Sikaroof® mtc

pentru un strat rezistent 
uV, pentru o durată de viaţă 
îndelungată a acoperişurilor 
vechi, ca strat de reflexie 
pentru îmbunătăţirea eficienţei 
energetice, pentru soluţii 
de impermeabilizare de 
performanţă superioară pentru 
proiectele de construcţii noi sau 
de renovări.

• Sisteme: SikaRoof® mtC 8, 
12, 18 sau 22 alcătuite din 
Sikalastic®-601 bC armat cu 
Sikalastic® Reemat Standard 
sau premium şi sigilat cu 
Sikalastic®-621 tC

• Grosimea stratului: 0,8 - 2,2 mm
• Consum: ≥ 1,5 kg/m2

Sikaroof® mtc cold Bonding

u n  s i s t e m  d e  t e r m o  ş i 
hidroizolare pentru acoperişuri la 
construcţiile noi sau în lucrări de 
renovare. fiecare componentă se 
lipeşte prin utilizarea unui adeziv 
revoluţionar cu fuzionare la rece 
– fără risc de incendiu în timpul 
aplicării.

• Sisteme: Sikalastic® Vap, 
Sikalastic® insulation şi 
Sikalastic® Carrier lipite 
cu Sikalastic® Coldstick, 
impermeabilizate cu Sikaroof® 
mtC 12, 18 sau 22

• Grosimea stratului: 1,2 - 2,2 mm
• Consum: ≥ 2,2 kg/m2

SiSteme de acoperişuri verzi Sikaroof® mtc green 

pentru acoperişurile verzi 
intensive şi extensive, pentru 
îmbunătăţirea aspectului estetic 
al clădirii, pentru îmbunătăţirea 
eficienţei termice, pentru 
reducerea zgomotului, pentru 
asigurarea habitatelor plantelor 
şi animalelor, pentru reducerea 
scurgerilor apelor pluviale şi 
pentru absorbţia de Co2.

• Sisteme: SikaRoof® 
mtC Green alcătuite din 
Sikalastic®-601 bC armat cu 
Sikalastic® Reemat premium 
şi sigilat cu Sikalastic®-621 
tC, aplicat la acoperişuri 
calde sau inversate, în funcţie 
de încărcarea structurală 
recomandată

• Grosimea stratului: 2,0 mm
• Consum: ≥ 3,4 kg/m2

SiSteme de acoperişuri BalaState Sikaroof® mtc 
BallaSt 

pentru acoperişurile balastate 
cu pietriş sau cu dale, pentru 
furnizarea unei suprafeţe 
cu aspect natural, pentru 
protejarea de posibilele 
deteriorări şi pentru a oferi o 
suprafaţă ignifugă.

• Sisteme: SikaRoof® mtC 
ballast alcătuite din 
Sikalastic®-601 bC armat cu 
Sikalastic® Reemat premium 
şi sigilat cu Sikalastic®-621 tC

• Grosimea stratului: 2,0 mm
• Consum: ≥ 3,4 kg/m2

Sediu Central:
500450 braşov
Str. ioan Clopoţel nr. 4
tel.: +40 268 406 212
fax: +40 268 406 213
office.brasov@ro.sika.com
www.sika.ro

birou de vânzări:
bucureşti, Sector 5
Str. izvor nr. 92-96
Clădirea forum iii, etaj 7
tel.: +40 21 317 33 38
fax: +40 21 317 33 45
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O scurtă intrOducere
Pentru început, dați-mi voie să vă felicit pentru decizia dum-
neavoastră de a alege țigla ceramică ca soluție de termen lung 
pentru un acoperiş fără probleme. Folosind ţiglă ceramică veţi 
dubla practic durata de viaţă, dar şi calitatea per total a acope-
rişului, ceea ce va duce implicit la economii importante faţă de 
alte soluţii disponibile.

Un exemplu foarte relevant în acest sens este tabla, un alt 
material popular pentru acoperirea clădirilor, disponibilă în di-
verse forme şi mărimi. Dacă ar fi să facem o comparaţie între 
cele două tipuri de materiale vom observa că ţigla ceramică 
câştigă detaşat.

Plăcile de țiglă ceramică au început să fie folosite în construcții 
încă de pe timpul romanilor. De atunci şi până în zilele noastre 
ele au fost considerate drept una din cele mai bune soluții pen-
tru acoperirea clădirilor. Deşi au avut parte de multe modificări 
de-a lungul anilor (de stil, de compoziție, de producție etc), plă-
cile de țiglă ceramică au rămas practic opțiunea cea mai dezi-
rabilă pentru acoperirea clădirilor. Acest lucru se poate observa 
cel mai bine în piața imobiliară, unde clădirile acoperite cu țiglă 
ceramică sunt considerate mai valoroase în primul rând dato-
rită rezistenței şi durabilității acestui material, dar şi datorită as-
pectului elegant pe care îl conferă acesta oricărei clădiri.

O altă caracteristică unică a plăcilor de țiglă ceramică este 
faptul că, spre deosebire de alte materiale (metal, lemn, etc.), 
nu îşi pierd din aspectul plăcut odată cu trecerea timpului – 
ci, dimpotrivă, acoperişul capătă o personalitate mai puternică. 
Nu numai că țigla ceramică rezistă intemperiilor, dar chiar îşi 

îmbunătățeşte calitățile datorită acestora. În plus, acest mate-
rial este ecologic, fiind produs din argilă naturală prin ardere şi 
nu are în compoziție agenți chimici, deci impactul asupra me-
diului este minim.

Acestea fiind zise, vă prezint în continuare 5 aspecte foar-
te importante de care trebuie să țineți seama înainte de a 
achiziționa orice tip de țiglă ceramică:

1. structura de rezistenţă
Dintre toate materialele pe care le puteți folosi pentru 

acoperişul casei dumneavoastră, țigla ceramică tinde să aibă 
cea mai mare greutate pe metru pătrat. Aşadar, asigurați-vă 
că structura acoperişului va putea susține fără probleme în-
treaga cantitate de țiglă. O structură fragilă poate determina 
prăbuşirea acoperişului!

Țineți cont şi de eventualele condiții meteo mai puțin favo-
rabile. De exemplu, depunerile abundente de zăpadă pot du-
bla greutatea totală a acoperişului. La fel şi vânturile puternice 
care lovesc acoperişul din plin.

2. culoarea
Aceasta este una din cele mai importante caracteristici de 
care trebuie să țineți seama când alegeți țigla pentru viitorul 
acoperiş. Fiind un element de design, culoarea va influența 
radical aspectul final al clădirii pe care va fi montantă țigla. Da-
torită numărului variat de opțiuni de care dispuneți, alegerea 
culorii perfecte pentru acoperişul dumneavoastră s-ar putea 
dovedi destul de anevoioasă.

5 lucruri importante de care trebuie să țineți 
cont înainte de a cumpăra țiglă ceramică

Bună ziua,
Mă numesc Hans Wunderman, sunt 
specialist în țiglă ceramică și colabo-
rator al companiei Creaton în Ro-
mânia. Am o experiență de peste 15 
ani în domeniu și aș dori să vă aduc 
la cunoștință 5 factori importanți 
pe care ar trebui să-i aveţi în vedere 

înainte de a face orice achiziție de țiglă ceramică.
Dacă ignorați aceste sfaturi, atunci riscați să aveți parte 
de neplăceri ulterioare care v-ar putea costa atât bani, 
cât și timp. De aceea, vă recomand să citiți cu atenție 
acest ghid până la capăt și să țineți cont de aceste as-
pecte în momentul în care vă decideți să cumpărați țiglă 
ceramică pentru acoperișul casei dumneavoastră.
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Permiteți-mi să vă dau câteva sfaturi în această privință:
- Colectați fotografii cu acoperişuri care vă plac (din reviste, de 

pe internet sau chiar făcute de dumneavoastră).
- Țineți cont de stilul arhitectural al casei, dar şi de mediul încon-

jurător: anumite culori se potrivesc unde sunt copaci şi mult 
verde, iar altele merg bine în zone cu multe clădiri şi culori gri.

- Căutați culori care să completeze în mod armonios celelalte 
nuanțe ale casei (culorile uşilor, ferestrelor şi pereților).

- Bazați-vă alegerea finală pe ceea ce vă place dumneavoastră 
şi nu pe părerile prietenilor sau rudelor, căci nu ei vor fi cei 
care vor locui în casa respectivă.

3. Accesoriile de acoperiş
În momentul în care cumpărați țiglă pentru acoperiş este foar-
te uşor să treceți cu vederea accesoriile. Deşi în aparență bana-
le, acestea pot fi un factor determinant atât în ceea ce priveşte 
aspectul final, cât şi pentru durabilitatea acoperişului.

De exemplu, ţiglele de aerisire permit circulația aerului în-
tre podul casei şi exterior, reglând astfel temperatura în timpul 
lunilor călduroase de vară, când podul se poate transforma 
într-un veritabil cuptor datorită razelor solare. Căldura excesivă 
poate scurta durata de viață a acoperişului prin afectarea struc-
turii de rezistență a acestuia.

4. Aveţi grijă cu cine lucraţi
Când vine momentul să montați țigla, asigurați-vă că cei 
pe care i-ați angajat pentru această treabă sunt cu adevărat 
profe sionişti. În caz contrar, aşteptați-vă să aveți un acoperiş 
cu probleme: scurgeri, desprinderi de plăci ceramice, muce-
gai, igrasie etc. Chiar dacă veți plăti un preț ceva mai mare în 
etapa de montare, acest cost va fi cu totul amortizat pe viitor 
datorită lipsei evenimentelor neplăcute menţionate anterior. 
În plus, nu veți avea bătăi de cap cu diversele lucrări de repa-
raţii, lucru care vă va permite să vă concentrați asupra unor 

aspecte cu adevărat importante din viața dumneavoastră, 
cum ar fi familia.

Dacă alegeți să lucrați cu o firmă specializată în domeniu, 
faceți o scurtă verificare înainte să-i angajați: de câți ani sunt 
pe piață, ce proiecte au mai realizat, ce zic foştii clienți despre 
ei etc. În plus, dacă sunt cu adevărat experți, vă vor oferi o 
garanție pentru munca prestată. Asta înseamnă că, în eventu-
alitatea unor defecțiuni datorate unei instalări defectuase, nu 
va fi nevoie să suportați costurile reparţiilor.

5. treceţi pe la consiliul local
Înainte de a începe, asigurați-vă că proiectul dumneavoastră 
este în concordanţă cu prevederile arhitecturale şi urbanistice 
ale localității de care aparțineți. Există unele localități unde sunt 
interzise acoperişuri de o anumită culoare, înălțime sau care nu 
respectă un stil specific. O vizită scurtă pe la primărie va ajuta 
să evitați să fiți puşi în fața situației deloc plăcute de a demola 
acoperişul imediat după finalizare!

» Avantajele țiglei ceramice Creaton:
• Rezistenţa sporită la ciclurile de îngheţ-dezgheţ
• Durata de viaţă mare (80-150 de ani)
• Ecologic – fabricat din materii prime 100% naturale
• Bun izolantor termic şi fonic
• Permite “respiraţia” naturală a casei
• Rezistenţă mecanică sporită la fenomene precum gheaţa şi vântul
• Pretabil pentru orice acoperiş cu o pantă între 10 şi 90 grade
• Rezistă la temperaturi ridicate (incendii)
• Rezistă razelor solare ultra violete (UV)
• Combinaţie mare şi unică de modele şi culori
• Rezistă la ploi acide, excremente de păsări, etc.

Sper că aceste informaţii v-au fost de folos în alegerea celei mai 
bune soluţii pentru acoperișul dumneavoastră.

Cu stimă,
Hans Wunderman, Expert în tiglă ceramică
Creaton România.
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creată o barieră față de ceea ce se întâmplă în spațiile 
învecinate, cu o activitate intensă, specifică unui proiect 
media. Izolarea este necesară și în sens invers, pentru ca 
sunetele din studio să nu afecteze activitatea redacțiilor 
și a celorlalte departamente. Un studio de televiziune 
presupune și anumite compartimentări adiacente în 
care fidelitatea sunetului este extrem de importantă 
(asistență tehnică, montaj, regie etc.), iar acestea trebuie 
de asemenea izolate fonic.

De ce Knauf SilentboarD?
O acustică bună se obţine în final cu ajutorul mate-

rialelor poroase fonoabsorbante, care să împiedice re-
verberaţiile, dar până atunci trebuie creată o structură 

Î n vara acestui an, postul românesc de televiziune 
Digi 24 și-a construit un sediu nou în zona centra-
lă a Bucureștiului, acesta incluzând și un modern 

studio dedicat realizării emisiunilor. Spaţiul aferent 
studioului propriu-zis a necesitat o izolare fonică spo-
rită, iar pentru această lucrare specializată au fost ale-
se sistemele Knauf care au la bază panourile din gips-
carton Silentboard.   

Necesitatea unei izolații fonice este evidentă în ca-
zul unui studio de televiziune: trebuie creat un spațiu 
protejat de orice sunet din exterior – fie că este vorba 
despre zgomotul străzii (mai ales că Bucureștiul este un 
oraș cu un grad ridicat de poluare fonică), fie că trebuie 

Lucrări de referință

Studio de televiziune  fonoizolat    cu Knauf SiLentboard
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Studio de televiziune  fonoizolat    cu Knauf SiLentboard

Knauf Silentboard sunt 
plăci de gipscarton GKF 
(rezistente la foc) al căror 
miez din ipsos modificat 
asigură un nivel ridicat 
de protecţie fonică, 
pe de o parte datorită 
flexibilității plăcii, care 
face adaptabilă frecvența 
de coincidență, pe de 
altă parte datorită masei 
mai mari pe unitate de 
suprafaţă (17,5 kg/mp la 
12,5 mm grosime) care 
influențează frecvenţa de 
rezonanţă.
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Izolarea fonică excelentă a plăcilor 
Knauf Silentboard se datorează: 
capacităţii de îndoire ridicate (influenţează fgr) 
şi frecvenţei de rezonanţă mărite 
(influenţează fres). 

solidă, capabilă să împiedice pătrunderea sunetelor de 
diverse frecvenţe (mai ales cele joase) din exterior. S-a 
optat pentru Knauf Silentboard din mai multe motive, 
în primul rând datorită experienţei acestei companii în 
realizarea de lucrări similare, inclusiv săli de conferinţe, 
săli de concerte, studiouri de înregistrări etc. Un alt ar-
gument a fost existenţa unui sistem complet, cu montaj 
uscat, care să poată fi adaptat construcţiei existente – o 
clădire pe structură metalică, având spaţii deschise largi 
pentru compartimentare. Lucrarea a avut un anumit 
grad de complexitate datorită multitudinii comparti-
mentărilor și spaţiilor tehnice necesare pentru ampla-
sarea tuturor echipamentelor specifice televiziunii, mai 
ales în zona centrală a pupitrului prezentatorilor. 

Curba de frecvenţă şi  
coeficientul de izolare 
fonică R la Silentboard  
şi un panou din  
gips-carton obişnuit.
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Izolarea fonică excelentă a plăcilor 
Knauf Silentboard se datorează: 
capacităţii de îndoire ridicate (influenţează fgr) 
şi frecvenţei de rezonanţă mărite 
(influenţează fres). 

Silentboard
Panou gips-carton
obișnuit

Montajul uscat a făcut posibilă o execuţie rapidă, fără 
o logistică de șantier elaborată, așa cum ar fi fost nevoie 
în cazul unei zidării clasice sau, mai ales, a unor diafrag-
me din beton.În general, zidurile masive permit transmi-
terea sunetelor de frecvenţă joasă chiar mai bine decât 
dacă aceste sunete ar veni pe calea aerului. De fapt, un 
studio ideal are nevoie de o decuplare mecanică faţă de 
orice alte elemente de structură, devenind un fel de „ca-
meră flotantă” în interiorul incintei orginale. Un alt prin-
cipiu al acusticii spune că fonoizolaţia este cu atât mai 
bună cu cât pereţii sunt mai groși și mai denși, dar... mai 
contează și factorul intern de amortizare. Knauf foloseș-
te acea structură optimă, un sandwich format din plăci 
foarte dense din gips-carton și vată minerală, având în 
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Lucrări de referință

același timp rol de ecranare și fonoabsorbţie. Tavanele 
au fost suspendate de structura metalică a clădirii, iar 
pentru pereţi s-a folosit vată minerală bazaltică din sor-
timentul KR SK, foarte bun izolator fonic, termic, rigid 
și stabil, dar și cu un foarte bun comportament la in-
cendiu (practic necombustibil). În general, la realizarea 
compartimentărilor s-a ţinut cont de aspectul rezisten-
ţei la incendiu, panourile Silentboard fiind dublate către 
exterior cu plăci ignifugate și, în final, cu încă un strat de 
gips-carton destinat finisajului.     

Nu trebuie neglijată continuitatea și menţinerea 
proprietăţilor pe toată suprafaţa peretelui, iar specialiștii 
în acustică au o vorbă preferată: „Rezistenţa unui lanţ 
este dată de veriga lui cea mai slabă”. Fonoizolaţia 
depinde de cel mai slab element al ei: dacă ai un zid gros, 
perfect pentru izolare fonică, dar acesta are o gaură sau 
un defect, munca este zădărnicită. Un montaj uscat 
permite supravegherea în detaliu a fiecărui centimetru 
pătrat de perete. Așadar, compartimentările în sistem 
Knauf au toate caracteristicile acustice și optice necesare, 
la o grosime mult mai mică, ceea ce înseamnă economie 
de spaţiu. Trasarea instalaţiilor nu este o problemă, așa 
cum este de așteptat la un asemenea perete.

Knauf Gips România 
Piaţa Presei Libere nr. 3-5, Bucureşti 
Clădirea City Gate – Turnul de Sud

Tel: (+40-21) 650 00 40 
Fax: (+40-21) 650 00 48

E-mail: office@knauf.ro 
www.knauf.ro

KNAuF SIleNtBoARD

Date tehnice
Grosimea plăcii 12,5 mm

Lăţimea plăcii 625 mm

Lungimea plăcii 2.000 sau 2.500 mm

Greutatea plăcii 17,5 kg/mp

Canturi • canturi longitudinale: îmbrăcate 
în carton HRK 
• canturi transversale SK

Tipul plăcii DF (conform DIN EN 520) și GFK 
(conform DIN 18180)

Raza de încovoiere minimă admisă, la cerere

Domenii De utilizare: orice tip de construc
ție în al cărei interior trebuie să se asigure liniște, 
discreție, evitarea interferențelor sonore și a 
sunetelor de frecvență joasă.
• Construcţii noi:

- Pereţi de compartimentare
- Tavane false
- Placarea pe interior a faţadelor

• Construcţii existente:
- Consolidarea pereţilor cu sisteme de finisaj 

uscat
- Renovarea pereţilor de compartimentare
- Consolidarea pereţilor masivi ai faţadelor
- Consolidarea tavanelor din grinzi de lemn și 

a planșeelor de compartimentare 
• Tehnici de construcție Cubo cu izolare fonică:

- Săli de conferinţe și concerte
- Săli de repetiţii muzicale
- Spaţii utilizate în scopuri medicale
- Zone de relaxare/wellness
- Studiouri de înregistrare, radio sau TV
- Hale cu utilaje industriale (pentru atenuarea 

sunetelor de frecvenţă joasă)

Straturi De acoperire aDecvate (atunci 
când nu sunt acoperite cu alte plăci):
• Tapet din hârtie, textile și pe bază de materiale 

sintetice, aplicate cu adezivi pe bază de celuloză;
• Plăci ceramice, când distanţa între profile este 

de 625 mm;
• Tencuieli Knauf cu bandă de armare;
• Zugrăveli – vopsele în dispersie Knauf, pe bază 

de silicaţi, cu un strat de grund.





OSB-ul (Oriented Strand Board) este o placă lemnoasă 
rigidă triplu stratificată, cu excelente caracteristici me-
canice şi o remarcabilă stabilitate dimensională. Aceste 
proprietăţi îl recomandă ca pe unul dintre cele mai ver-
satile produse utilizate în acest moment în construcţii, 
însă aria sa de utilizări posibile este mult mai vastă, pro-
dusul oferind soluţii de calitate şi altor industrii (auto, 
ambalaje, etc).

Placa OSB este un produs ecologic, confecţionat practic 
în totalitate din materiale lemnoase, conform normelor 
europene EN 300. Este necesară o atenţie deosebită la ma-
nipularea, transportul şi depozitarea corectă a produsu-
lui, înaintea utilizării, în scopul eliminării riscului apariţiei 
unor efecte nedorite în exploatare. În egală măsură, vor 
trebui respectate şi regulile generale de montaj recoman-
date de către compania noastră.

În ediţia trecută am văzut care sunt regulile generale de 
depozitare şi modul în care trebuie făcută aclimatizarea 
plăcilor înainte de montaj. Acum vom prezenta necesi-
tăţile pentru prelucrare şi normele ce trebuie respectate 
la punerea în operă a produsului, pentru a elimina riscul 
apariţiei unor efecte nedorite în exploatare.

DEBITAREA ŞI GĂURIREA
Plăcile EGGER OSB 3 pot fi tăiate, frezate şi găurite cu aju-
torul sculelor electrice uzuale pentru lemn, inclusiv cele 
portabile. EGGER recomandă utilizarea de discuri sau 
pânze pentru tăierea metalului, iar pentru debitări de pre-

Recomandări generale privind lucrul cu plăcile 
EGGER OSB 3 (Partea a II-a)

sfatul specialistului

cizie, folosirea circularelor fixe. Pentru o debitare cât mai 
precisă, tăierea ar trebui executată ceva mai lent decât în 
cazul cherestelei. Găurirea se poate face cu carote speciale 
pentru lemn.
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A. Fixarea plăcilor EGGER OSB 3 în elementele de structură

Lucrul cu plăcile EGGER OSB 3 se poate 
efectua cu ajutorul sculelor electrice uzuale 
pentru lemn, inclusiv cele portabile.

FIXAREA PE STRUCTURĂ (fig. a)
Fixarea mecanică a plăcilor OSB în elementele de structu-
ră se poate face cu cuie, holzşuruburi sau capse. Rigidita-
tea deosebită a plăcilor, rezultat al dispunerii ortogonale 
a aşchiilor în structura multistrat, face posibilă aplicarea 
elementelor de fixare chiar aproape de muchie, fără riscul 
deteriorării acesteia sau a slăbirii legăturii plăcii cu supor-
tul. În principiu, următoarele reguli trebuie avute în vede-
re pentru un montaj corect: 
1. Lungimea de fixare ar trebui să fie de aproximativ 2,5 ori 

diametrul cuiului/şurubului, dar nu mai puţin de 50 mm. 
2. Cuiele şi holzşuruburile trebuie să aibă un diametru de 

minim 3 mm, iar capsele o grosime de minim 1,53 mm.  
3. Distanţa de la elementul de fixare la muchie ar trebui 

să fie de minim 7 ori diametrul acestuia (de exemplu, 20 
mm ptr. cuie de diametru 3 mm). 

4. Distanţa dintre cuie/holzşuruburi trebuie să fie de ma-
xim 150 mm de-a lungul muchiilor, şi de maxim 300 mm 
în câmp; dacă se lucrează cu capse, distanţele de montaj 
se reduc la jumătate (75 mm muchie / 150 mm în câmp).



5. Pentru o bună fixare şi rezistenţă sporită la smulgere, 
recomandăm evitarea cuielor obişnuite de dulgherie 
şi utilizarea în schimb a cuielor striate sau spiralate din 
oţel inoxidabil, respectiv a holzşuruburilor galvanizate 
pentru lemn (autofiletante sau autoforante). Dacă mon-
tajul se realizează cu capse, atunci trebuie avut în vedere 
ca acestea să fie introduse întotdeauna înclinat, la un 
unghi de aproximativ 30°. 

ALTE REGULI GENERALE DE MONTAJ
Pentru un montaj corect, următoarele reguli simple tre-
buie respectate: 
1. În cazul utilizării drept astereală sau element structu-

ral de planşeu, plăcile se fixează întotdeauna cu latura 
lungă, perpendicular pe elementele suport (căpriori, 
grinzi), respectiv cu latura scurtă sprijinind pe acestea.

2. Pe suprafeţe înclinate (şarpante) sau orizontale (plan-
şee), rândurile de plăci se montează decalând cu minim 
40 cm rosturile dintre laturile scurte ale plăcilor din rân-
durile adiacente. Este interzisă cu desăvârşire panotarea 
cu rosturi în cruce. 

3. Toate laturile scurte trebuie sprijinite şi fixate pe ele-
mente de susţinere (căpriori, grinzi, şipci de montaj). Nu 
se admit panotări cu laturile scurte ale plăcilor nesusţi-
nute (în consolă). 

4. În cazul pereţilor, plăcile pot fi dispuse atât orizontal, cât 
şi vertical. Pentru minimizarea pierderilor, se recomandă 
alegerea plăcilor din programul de stoc al producătoru-
lui cu lungimea cea mai apropiată de înălţimea etajului.

 
O atenţie deosebită trebuie acordată rosturilor de montaj 
dintre plăci (rosturi de dilataţie): 
1. În toate situaţiile, între muchiile plăcilor se va lăsa un 

rost de 2-3 mm, necesar disipării tensiunilor provenite 
din posibilele diferenţe de umiditate dintre plăci şi/sau  

elementul structural de suport (grinzi/montanţi/căpri-
ori). Capetele cuielor/holzşuruburilor trebuie îngropate 
în placă, astfel încât zona striată/filetată a tijei să  între 
2-3 mm în material. 

2. Între panotajul pereţilor şi suprafaţa planşeului trebuie 
prevăzut un rost de dilataţie de minim 25 mm. 

3. Pe conturul camerei, la îmbinarea planşeului cu pereţii 
adiacenţi, trebuie lăsat un rost de dilataţie perimetral 
de aproximativ 15 mm.

4. La deschideri mari ale suprafeţei panotate, se va preve-
dea câte un rost de dilataţie permanent elastic de 10-15 
mm la fiecare 10 m de panotaj continuu.

ÎNCLEIEREA PROFILULUI N&F (fig. B)
Pentru încleierea plăcilor OSB cu profil Nut&Feder se 

vor utiliza adezivi PVAC din grupele de rezistenţă D3 şi D4. 
Aplicarea adezivului se face conform figurii. Întărirea îm-
binării cu adeziv se face sub presiune, aplicată cel puţin 24 
de ore. Presiunea de apăsare poate fi generată cu ajutorul 
penelor sau centurilor. Penele trebuie înlăturate imediat 
după încleiere, pentru a permite dilataţia liberă a pardoselii 
şi pentru a nu prejudicia izolaţia acustică. Marginile plăci-
lor vor fi acoperite cu adeziv, pentru a evita scârţâiturile.

EGGER oferă soluţii de calitate pentru toate etapele unei 
construcţii: pentru pardoseală, pereţi, tavan şi acoperiş.

Informaţii adiţionale despre EGGER OSB 3 sunt dispo-
nibile pe www.egger.com la secţiunea produse pentru 
construcţii.

EGGER 
Str. Austriei 2, 725400 
Rădăuți, Suceava 

Tel.: +40 372 438-215

www.egger.ro

B. Aplicare adeziv pe profilul N&F
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Coșuri de fum

E voluția tehnicilor de încălzire din 
ultimele decenii, impusă de nece-

sitatea creșterii continue a eficienței 
energetice, respectiv a reducerii con-
sumului de combustibili, a schimbat 
într-o măsură importantă cerințele 
aplicabile coșurilor de fum. Aceste 
elemente de construcție, având un rol 
important în asigurarea confortului 
termic și în funcționarea în siguranță 
a instalațiilor termice, sunt caracteri-
zate prin procese termotehnice și ga-
zodinamice complexe. De asemenea, 
în timpul exploatării, sunt supuse 
la solicitări de natură fizică, chimi-
că și mecanică foarte intense. 

În vederea satisfacerii cerințelor 
severe de funcționalitate și durabili-
tate, se vor lua în considerare, în toa-
te etapele de realizare și utilizare a 
coșurilor de fum la construcții civile, 
câteva recomandări de bază.

Astfel, în vederea eliminării efectelor 
defavorabile asupra tirajului cauzate de 
curenții de aer descendenți, coșurile 

Aspecte privind realizarea și mentenanța 
coșurilor de fum

Ing.Laszlo Schreck, Director Tehnic LEIER ROM SRL

bustibililor solizi, o condiție esențială 
pentru asigurarea unui tiraj stabil 
privește înălțimea activă a coșului de 
fum: minim 4.00 m, indiferent de tipul 
sau panta acoperișului. 

Adoptarea soluției constructive 
nu mai reprezintă o problemă com-
plexă, deoarece în România există 
în momentul de față producători/

de fum se vor amplasa, încă în faza 
de proiectare, cât mai aproape de 
punctul cel mai înalt al construcției 
deservite. Înălțimile totale ale coșu-
rilor vor respecta recomandările 
stan dardelor europene armonizate, 
depășind coama aco perișurilor înclina-
te cu minim 40-50 cm. În cazul surse-
lor de căldură bazate pe arderea com-
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furnizori consacrați de sisteme de 
coșuri de fum prefabricate, cele mai 
uzuale fiind coșurile de fum cu tu-
bulatură de șamotă și coșurile de 
fum executate din oțel inoxidabil. 
Aceste produse performante, izolate 
termic, prezintă multiple avantaje, 
cum sunt rezistența la șocuri termi-
ce și la acțiunea corozivă a conden-
satului acid, etanșeitatea la umidi-
tate și la gaze de ardere. Sistemele 
de coșuri de fum ceramice, care au 
în componență mantale din beton 
ușor, prevăzute cu canale suplimen-
tare de aerisire, pot asigura și venti-
larea naturală a diferitelor încăperi 
(subsoluri, băi, bucătării).

Stabilirea formei și ariei/dimensi-
unilor secțiunii interioare utile ale 
canalului de racordare precum și ale 
canalului vertical de fum fac parte din 

procesul de proiectare și se efectuea-
ză în baza unor calcule de specialitate, 
în funcție de specificațiile tehnice ale 
aparatelor termice, respectiv caracte-
risticile gazelor de ardere evacuate.

Construirea propriu-zisă reprezin-
tă o etapă importantă în realizarea 
coșurilor de fum conforme, având în 
vedere numeroasele cazuri de dete-
riorare sau funcționare necorespun-
zătoare a acestora, ca urmare a unor 
lucrări efectuate defectuos. În acest 
sens se precizează că, în conformitate 
cu legislația de specialitate în vigoa-
re, la construirea coșurilor de fum se 
pot utiliza  numai sisteme de coșuri 
de fum sau elemente componente 
de origini diverse, care dispun de 
declarație de performanță și mar-
caj CE, prin care se atestă faptul că 
produsele respective sunt adecva-
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te pentru domeniul evacuării gaze-
lor de ardere. Executarea/instalarea 
coșurilor de fum pe timp friguros 
impune luarea măsurilor pentru asi-
gurarea unor temperaturi pozitive, 
de minim +5º C, necesare întăririi în 
condiții optime a mortarelor/chituri-
lor speciale folosite la îmbinarea ele-
mentelor componente realizate din 
material ceramic/șamotă. 

O atenție deosebită se va acorda 
izolării termice corespunzătoare și 
amplasării corecte a coșurilor de 
fum în raport cu elementele com-
bustibile ale construcțiilor, fiind 
necesară asigurarea  unei distanțe de 
siguranță. Această distanță este pre-
cizată în declarația de performanță 
și în instrucțiunile de montaj ale sis-
temului de evacuare. Etanșarea tre-
cerii coșului de fum prin acoperiș/
învelitoare este de asemenea o 
operațiune importantă, producă-
torii de coșuri de fum, de sisteme de 
învelitori sau ferestre de mansardă pu-
nând la dispoziția executanților diver-
se accesorii în acest sens (benzi specia-
le, șorțuri metalice modulare, etc.)  

Canalul de racordare, prin care se 
realizează legătura dintre generato-
rul de căldură și coșul de fum, se va 
executa numai din materiale cores-
punzătoare domeniului, de regulă 
din tubulatură rigidă sau flexibilă, 
confecționată din oțel inoxidabil. 
Piesele de conectare la coș și la sur-
sele de căldură (adaptoare, reducții) 
au un rol important în asigurarea 
dilatărilor termice libere ale racor-
durilor precum și în ceea ce privește 
etanșeitatea de ansamblu a instalației 
de evacuare a gazelor de ardere.

În scopul menținerii unui tiraj co-
respunzător, necesar funcționării 

la randament a surselor de căldură, 
exploatării în deplină siguranță a ins-
talațiilor termice și prelungirii duratei 
de funcționare a coșurilor de fum, se 
va asigura o mentenanță adecvată, 
constând în lucrări periodice - mi-
nim o dată pe an la combustibil 
gazos și de două ori pe an în cazul 
combustibililor solizi și lichizi -  de 
verificare a stării tehnice și de curăța-

re a canalului de racordare, a canalu-
lui de fum vertical, indiferent de 
tipul acestora. Se recomandă ca în-
treținerea periodică de toamnă să se 
efectueze de către personal calificat, 
înainte de intrarea în sezonul rece, 
astfel încât să se poată realiza în timp 
util eventualele lucrări de remediere 
a deficiențelor constatate de către 
coșarul autorizat.

Coșurile de fum pot constitui un 
element eficient și sigur în realizarea 
confortului termic  într-o locuință, în 
condițiile în care proiectarea, execu-
tarea și mentenanța lor sunt efectu-
ate numai de către specialiști. În caz 
contrar, tratate cu neprofesionalism, 
ele devin surse de riscuri multiple. 
Menționăm că în anul 2012 peste 2600 
de incendii au fost cauzate de coșuri 
de fum defecte sau necurățate…

Coșuri de fum
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SiSteme de iluminat

Hexadome Construct, parte a grupului francez adexsi, promovează o nouă soluție 
profesională pentru acoperiș – Hexatube Spot. acest produs oferă proiectanților  
noi oportunități arhitecturale eficiente în ceea ce privește iluminatul zenital.

» Avantaje:
• Ideal pentru iluminarea naturală a unei zone de lucru: utili-
zarea luminii naturale permite economisirea energiei electrice 
necesare iluminării artificiale.
• Permite furnizarea avantajelor luminii naturale: lumina 
naturală are efecte benefice asupra sănătății (îmbună tă țirea bi-
oritmului, îmbunătățirea somnului, evitarea asteniei, creșterea 
productivității etc.)

Hexadome ConstruCt prezintă: 
O nouă soluție profesională pentru 
iluminat zenital – Hexatube spot

Hexadome Construct

Tel: 021-224.04.94 / 0371-130.701
Fax: 021-224.12.41

www.hexadome.ro

CARACteRIStICI
Dispozitiv prevăzut cu o cupolă din sticlă acrilică tratată anti-
UV și anti-îngălbenire;

Soluția presupune existența unor coturi reglabile și a unei 
suprafețe interioare super-reflectante;

Captează, focalizează și reflectă lumina naturală, iluminând 
orice spațiu interior, fără a infiltra căldura exterioară; 

Repartizează uniform lumina în interior printr-un difuzor 
prismatic (rotund sau pătrat); 

Instalarea acestuia se face pe acoperișuri etanșe (membrană 
bituminoasă sau PVC) și nu presupune modificarea structurii 
de rezistență a clădirilor.

Vă rugăm să nu ezitați să ne contactaţi pentru orice 
informații sau date suplimentare de care veți avea nevoie 
– specialiștii și colaboratorii noștri vă stau permanent la 
dispoziție!

Hexatube Spot reușește să facă 
din aportul luminii naturale în inte-
riorul clădirii principalul avantaj al 
acestei soluții ecologice mo-
derne, care oferă confort 
și contribuie la eco-
nomisirea energiei 
(iluminat artifi-
cial, încălzire, aer 
condiționat etc.).
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În procesul de realizare a acoperișului înclinat, cu 
șarpantă, se folosesc în principiu două tipuri de folii 
care să protejeze structura acestuia, construcția în 
ansamblu și mediul ei interior. Este vorba despre folia 
anticondens și bariera de vapori, care pot fi uneori 
confundate din cauza aspectului, deși ele funcționează 
pe principii relativ diferite. Rolurile lor sunt, prin 
urmare, diferite, dar complementare, astfel încât se 
poate spune că doar împreună pot oferi o protecție re-
ală. O folosire eronată sau o inversare a lor poate avea 
efecte nedorite, contrare scopului urmărit: un acoperiș 
care să facă față umidității și organismelor care se dez-
voltă în mediu umed, distrugând o structură din lemn, 
metal, beton sau orice alt material.

Așadar, să vedem unde, când și de ce se folosesc acestea. 
Dar mai întâi să menționăm o noțiune importantă: cea de 
permeabilitate la vapori.

Permeabilitatea la vapori este proprietatea unui ma-
terial de construcție de a permite trecerea vaporilor de 
apă, exprimată prin fluxul de vapori în regim staționar 
care străbate prin unitatea de suprafață un strat plan și 
omogen, cu grosimea de un metru, când diferența dintre 

Folia anticondens 
și bariera de vapori

Dezambiguizări
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CHEIA ELEGANŢEI
Sistem cu solzi, ornamente

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

Solicitaţi detalii suplimentare şi mostre de material 

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

Biblioteca municipală Szabó Ervin, Budapesta; Sistem: RHEINZINK

presiunile pe cele două suprafețe ale stratului este egală 
cu unitatea. Informații mai clare asupra fenomenului ne 
dau noțiuni precum conductivitatea vaporilor de apă: 
cantitatea de vapori de apă care trece printr-o suprafaţă 
de 1 mp a unui material cu grosimea de 1 m, timp de o 
oră, când există o diferenţă de presiune parţială a vapo-
rilor de 1 Pa. Prin urmare, această mărime se măsoară în 
grame/mp·oră·Pa. Deseori, pentru evaluarea foliilor an-
ticondens, este folosită mărimea inversă conductivității, 
numită rezistența la difuzia vaporilor, care se măsoară 
în mp·oră·Pa/grame sau m/h.

Majoritatea materialelor de construcție au o struc-
tură poroasă și permit trecerea vaporilor de apă dato-
rită diferențelor de presiune dintre cele două medii pe 
care le separă. Pornind de aici, putem afirma că în zona 
acoperișului se petrece un tranzit de umiditate care tre-
buie controlat, astfel încât apa să nu afecteze materialele 
componente, inclusiv sistemele termoizolante realizate la 
acest nivel. Atât folia anticondens, cât și bariera de vapori 
sunt elemente de protecție a structurii clădirii față de 
umiditate, dar ele acționează diferit.

Folia anticondens, așa cum sugerează și numele, are 
rolul de a opri umiditatea din exteriorul construcției, dar 
în același timp de a fi permeabilă la vapori dinspre inte-
rior spre exterior, reducând efectele condensului. Este și 
motivul pentru care se montează imediat sub învelitoare, 
permițând ventilarea straturilor inferioare. În structura 
acoperișului, apa provine din precipitații care au depășit 
bariera învelitorii, mai ales sub presiunea vântului, feno-
men care se petrece deseori din cauza micilor interstiții 
existente (distanțe dintre țigle, falțuri, pe lângă șuruburile 
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țiglelor metalice etc.) sau, în măsură mai mică, de la vapo-
rii pătrunși din interior sau exterior. În zona acoperișului, 
aerul este mai cald și conține o cantitate mai mare de 
vapori, permițând dezvoltarea mucegaiului. Este bine de 
știut că mucegaiul se formează nu doar în zonele cu con-
dens, ci oriunde umiditatea relativă a aerului se menține la 
valori de peste 80% timp de câteva săptămâni.
Proprietățile acestui produs sunt definitorii pentru 
siguranța acoperișului, de aceea este oricând de preferat să 
fie aleasă calitatea, pentru a nu distruge celelalte materia-
le care sunt mult mai scumpe. O folie anticondens de cali-
tate permite deci eliminarea rapidă a umidității reziduale 
sau pătrunderea umidității în structura acoperișului și are 
o rezistență mecanică superioară (datorată componenței 
din mai multe straturi și armării), lucru deloc de neglijat. 
Unele variante au o structură îmbunătățită, care reflec-
tă căldura, având în vedere că imediat sub învelitoare 
temperaturile sunt uneori foarte ridicate, afectând folia 
respectivă. Mai există noțiunea de ”folie de difuzie”, care 
are un rol similar sau identic. Oricare ar fi denumirea, tre-
buie văzut cât de permeabilă este la vapori și în ce măsură 
oprește umiditatea în formă lichidă. 

Bariera de vapori este practic o hidroizolație (deci cu per-
meabilitate minimă) care, montată sub termoizolație spre 
incintele locuinței, împiedică pătrunderea umezelii în sis-
temul de acoperiș. Umiditatea într-o locuință poate atin-
ge uneori valori ridicate, migrând către zonele superioare 
și, atingând valorile de saturație (în funcție de temperatu-
ră), condensează pe orice punte termică sau element de 
construcție cu temperatură redusă. Această umiditate are 
un rol negativ atât asupra șarpantei, cât și asupra capacității 
termoizolante a materialelor folosite în acest scop (vată mi-
nerală, polistiren, fibre celulozice etc.). O barieră de vapori 
este necesară mai ales în cazul construcțiilor pe structură 
de lemn, caz în care se recomandă montarea pe toți pereții 
exteriori ai construcției, spre interior. Așadar, împotri-
va acestei umidități trebuie pusă o barieră continuă, care 
poate fi o folie cu unul sau mai multe straturi pe bază de 
polimeri și/sau bitum, ori o folie din aluminiu. Continuita-
tea trebuie asigurată pe toată suprafața, inclusiv în zonele 
de străpungeri sau deschideri (ferestre de mansardă), altfel, 
rolul barierei de vapori este diminuat semnificativ. Deseori 
sunt folosite în acest scop benzi adezive.

Acestea fiind principiile, mai trebuie adăugat că amplasarea 
foliilor anticondens și a barierelor de vapori depinde și de 
structura acoperișului – uneori termoizolația este amplasa-
tă între căpriori, alteori sub sau deasupra acestora. În oricare 
dintre situații, opinia unui specialist este binevenită, pentru 
a se evita confuzia sau pentru a folosi acel material potrivit 
situației particulare existente; într-un fel trebuie tratată o 
locuință și în altul un restaurant, de pildă. Situațiile mai di-
feră și în funcție de climă (prin urmare de termoizolație), 
de materialul învelitorii (contează dacă avem țiglă ceramică 
sau metal) etc. Producătorii specializați au sortimente vari-
ate, concepute pentru fiecare dintre situații.

Dezambiguizări





lucrări de referință

c asa are o arhitectură moder
nă, mediteraneeană, cu spații 
interioare surprinzătoare, aco

periș în pantă lină și o terasă generoa
să. Structura solidă din beton armat a 
permis o anumită libertate în proiec
tare: camere generoase, un living pe 
două niveluri, spații deschise cu po
sibilitatea de recompartimentare ul
terioară. La realizarea construcției au 
fost folosite cofraje termoizolante din 
polistiren grafitat tip Neopor: pentru 
zidurile exterioare în varianta pentru 
case pasive, cu strat de izolație total de 
24,35 cm (6,35 cm la interior și 18 cm la 
exterior), iar la interior în varianta stan
dard, cu câte 6,35 cm de polistiren pe 
fiecare față a zidului.

Avantaje vizibile  
în faza „la gri“

Sarcina unui constructor care lu
crează cu Amvic este extrem de 
ușoară – dincolo de rapiditate, este 
vorba despre anumite experiențe de 

Tehnica realizării construcțiilor cu ajutorul cofrajelor termo
izolante moderne are o serie de avantaje care decurg atât di n 
modul în care este conceput sistemul, cât și din proprietățile 
materialelor (diafragme din beton armat și polistiren expandat, 
grafitat și ignifugat). Pentru exemplificare, am ales o casă „la gri“, 
executată recent cu cofraje pasive de la ArcOn – AMVic, 
întro localitate din apropierea Bucureștiului.

O casă AdeVărATă, în    sisTeM aMVIc
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Proiectant: Eduard ANGHELOVICI

Constructor: MIRRION 2004 CONSTRUCT SRL – Daniel JOIŢA



din stratul de polistiren în zid) pot cos
ta mult mai mult decât dacă sar lucra 
cu acest sistem de cofraje. Doar cei 
mai buni meseriași fac o zidărie clasică 
rezonabilă, astfel încât finisajele să nu 
devină dificil de executat.

„Cel mai important lucru este însă 
faptul că a putut fi obținută o termo-
izolare ridicată prin evitarea formării 
oricărei punți termice.“,  arată domnul 
Ştefan Miloșescu, Director de Vânzări 
Amvic. Golurile pentru ferestrele și 
ușile de exterior au fost căptușite com
plet cu polistiren, inclusiv pe grosimea 
zidului: înainte de turnarea betonului, 
au fost folosite drept cofraje bucăți de 
polistiren de același tip, susținute cu o 
structură provizorie de lemn; astfel, au 
fost eliminate punțile termice din zona 
tocului, iar lemnul a putut fi refolosit 
fără probleme la șarpantă, neintrând 
deloc în contact cu betonul. Unde este 
vorba de zid interior și nu a fost nece
sară o izolare completă, se vede o ca
litate foarte bună a betonului turnat, 
fără segregări sau goluri. 

șantier și detalii de execuție care se 
pot observa și în fotografii. La modul 
anecdotic, se spune că sistemul aces
ta este pentru constructorii... comozi 
(ca să nu spunem leneși), care își pun 
problema dacă nu ar putea evita anu
mite lucrări dificile, consumatoare de 
timp, atâtea cofrări și transporturi 
de materiale, atâtea reparații până la 
obținerea unui zid cu adevărat drept. 
Nu în ultimul rând, se evită pierderile 
de materiale – unele firești, altele prin 
înstrăinare (aspect care nu trebuie ne
glijat la noi).

Revenind la lucrarea de față, se pot 
observa zidurile foarte drepte și mu
chiile perfecte; tot ce trebuie făcut este 
să se intervină cu plasă, masă de șpaclu 
care să o înglobeze și stratul final (ten
cuială decorativă pe exterior, lavabi
lă, tapet etc. la interior). Beneficiarul, 
constructorul și arhitectul să nu uite 
că în cazul zidăriei clasice îndreptarea 
pereților și termoizolarea lor exterioa
ră (la parametri de performanță, astfel 
încât punctul de îngheț să nu migreze 

Neopor – materia primă  
pentru ICF (Insulated Concrete Forms) 
Arcon - Amvic
• Neopor reflectă până la 75% din radiațiile 

solare cu unde lungi și, astfel, vara se reduce 
temperatura pe suprafața exterioară a zidurilor 
cu circa 20ºC.

• Preia și dispersează în masa proprie tensiunile 
create de variațiile termice, deci nu mai apar 
fisuri în finisajele fațadelor.

• La o densitate de 15 kg/mc, Neopor are o 
conductivitate termică de 0,033 W/(m·K), com-
parativ cu polistirenul expandat obișnuit, care 
ajunge la 0,038 W/(m·K).

• Cofrajele Amvic (strat de polistiren atât la 
interiorul, cât și la exteriorul locuinței), reduc 
fluctuațiile de temperatură din interiorul clădirii, 
obținându-se o economie cu până la 80% la cos-
turile de încălzire/răcire. Valoarea coeficientului 
de transfer termic în cazul cofrajului Amvic Pasiv, 
cu o grosime totală a panourilor din polistiren 
grafitat de 24,35 cm, este U = 0,11 W/mpK!

• Prin modul în care este conceput sistemul 
(continuitate datorită asamblării cu nut și feder), 
se evită formarea oricărei punți termice, mai ales 
la colțuri, unde straturile de polistiren însumate 
ajung la 40,5 cm.

• Material ignifugat, rezistență la foc de până la 90 
de minute.

Câteva avantaje pentru  
constructori și arhitecți:
• Se reduc timpul de execuție și costurile forței 

de muncă: o locuință de circa 160 mp se poate 
realiza ”la gri’’ cu 4 lucrători în maximum 35 de 
zile, inclusiv fundația. 

• Se realizează în același timp structura, 
termoizolația, bariera de vapori, hidroizolația și 
fonoizolația.

• Se reduc costurile organizării de șantier și se 
folosesc mai puține scule (doar ferăstrău, pistol 
de spumă, ruletă, foarfecă de fier beton și sistem 
de susținere al pereților).

• Se lucrează în siguranță, cu mai puține riscuri de 
accidentare.

• Este permisă o arhitectură inovativă, flexibilă, 
inclusiv cu ziduri curbate.

• Pierderile de materiale sunt minime (maximum 
2% la cofraje).

• Se poate lucra și în sezonul rece, datorită termoi-
zolării betonului de către cofraje.

• Se simplifică realizarea instalațiilor, prin îngropa-
rea lor în polistiren.

O casă AdeVărATă, în    sisTeM aMVIc

45



46

De asemenea, poate fi observat mo
dul simplu, elegant și rapid în care au 
fost îngropate traseele de conductori 
electrici și dozele. Polistirenul din in
terior de 6,35 cm a permis decuparea 
și amplasarea instalațiilor, după care 
urmează finisarea. Este evident că în 
cazul unui zid de cărămidă această 
procedură este foarte dificilă și poa
te fi executată rezonabil doar de un 
meșter cu experiență, cu unelte bune 
și un efort considerabil. Altfel, șanțul 
nu va ieși drept, cărămida se va spar
ge aleatoriu (mai ales cea cu goluri); iar 
dacă este o cărămidă ieftină, cu pereții 
despărțitori subțiri, zidul respectiv își 
va pierde rezistența iar reparația va fi 
o reală provocare. 

Același avantaj (adaptabilitatea po
listirenului) este vizibil în zona racor
dului la perete a învelitorii din țiglă 
metalică. Sorțul de tablă a putut fi lipit 
perfect de polistiren, ușor îngropat și 
apoi etanșeizat, astfel încât scurgerea 
apei să poată fi controlată. Acest lu
cru este foarte dificil la zidăria clasică, 
unde etanșeizarea la calcan este dese
ori problematică. 

Bineînțeles, pentru reducerea chel
tuielilor, la compartimentare se poate 
folosi și cărămidă, BCA, gipscarton 
sau lemn, acolo unde nu sunt prevăzu
te elemente de structură. Totuși, o re
comandare a producătorului este să se 
folosească tot un zid turnat în cofraje 
în zonele de liniște ale clădirii, de pildă 

în dormitoare, pentru a obține acea 
izolare fonică dorită de cel puțin 50 
dB. Sistemul Amvic include, la cerere, 
și planșee casetate cu polistiren care, 
ca și zidurile, izolează fonic foarte bine. 
Sunt folosite cu mare succes la terase 
peste spații locuite, unde o termoizo
lare riguroasă impune un strat de po
listiren de 3040 cm grosime. 

SC ARCON AMVIC SRL  
Şoseaua Alexandriei nr. 292 
Bragadiru, Ilfov 

Tel.: +40 21 369.33.99  
Fax: +40 21 369.33.88 

Email: contact@amvic.ro 
www.amvic.ro

lucrări de referință
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AcOPerișuri isTOrice

GeAMiA
din Mangalia

În Mangalia se află unul dintre reperele arhitecturale  
și spirituale al cultului musulman din România, Geamia 
„Esmahan Sultan”, o construcție care după mai bine de 

400 de ani impresionează prin eleganța conferită de 
piatra folosită pentru zidărie și mai ales de acoperișul larg, 

mediteraneean care acoperă nu doar clădirea propriuzi
să, ci și o galerie exterioară de stâlpi din lemn seculari.

47

Esmahan Sultan
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Din pietrele vechii cetăți
Moscheea sau Geamia „Esmahan Sultan” 

din Mangalia, construită în stil maur la 1575 
(931 după calendarul musulman Hadjira), 
este cel mai vechi lăcaș de cult musulman 
din România și unul dintre edificiile din 
județul Constanța înscrise în Lista monu-
mentelor istorice. A apărut aici în secolul al 
XVI-lea într-o comunitate multietnică, afla-
tă sub administrația Imperiului Otoman, 
în care se aflau și mulți refugiați - în aceste 
condiții a venit la Mangalia și Esma, fiica Sul-
tanului Selim al II-lea, unul dintre cei mai 
importanți conducători ai imperiului (între 
1566 și 1574). Ea a ajuns aici împreună cu 
soțul ei, vizirul Sokollu Mehmed Pașa, și a 
susținut ridicarea unei geamii la care se spu-
ne că au fost folosite pietre ale vechii cetăți 
greco-romane Callatis. 

O restaurare detaliată
Zidurile de 85 de centimetri ale mosche-

ii (și chiar ale minaretului) au fost realizate 
de către meșterii turci integral din blocuri 
de piatră, fără a folosi vreun liant, ci doar cu 
scoabe de fier turnate la fața locului în niște 
orificii. În timp, desigur, rosturile au fost 
acoperite cu mortar, așa cum se observă în 
zilele noastre. 

De-a lungul a sute de ani, 
moscheea a fost înconju-
rată de morminte ale unor 
personalități importante ale 
comunității. 

În imediata apropiere se află 
și o fântână (pentru ritualu-
rile de înmormântare) la care 
s-au folosit pietre ale unui 
mormânt antic roman. 
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În perioada comunistă, edificiul și mor-
mintele s-au deteriorat profund, iar fântâna 
a fost astupată în 1959. Totuși, după 1990 
toate acestea au trecut prin câteva procese 
de renovare și restaurare, sub îndrumarea 
Muftiatului Cultului Musulman din Româ-
nia, atât din fonduri publice, cât și private, ale 
unui om de afaceri turc. Minaretul căpăta-
se o înclinație periculoasă, lucru care a fost 
remediat prin demontarea molon cu molon, 
numerotarea și reconfigurarea identică după 
forma inițială (anastiloză). Una dintre cele 
mai importante și complexe lucrări a fost de-
copertarea și refacerea acoperișului, din țiglă 
tip olan. Cu materiale și montatori aduși din 
Turcia, s-a păstrat aspectul inițial al înveli-
torii, asigurându-se și o protecție suplimen-

tară prin amplasarea sub aceasta a unei folii 
hidroizolante. Au mai fost refăcute tencuie-
lile interioare și finisajele, au fost restaurați 
și tratați stâlpii de susținere ai verandei de 
la intrare sau ai terasei exterioare acoperi-
te (elemente de arhitectură inedite pentru 
lăcașurile de cult musulmane din Dobrogea). 
De asemenea, a fost refăcută cu lemn băițuit 
și lăcuit streașina spectaculoasă, foarte am-
plă a acoperișului. În general, s-a urmărit re-
aducerea la aspectul de la sfârșitul secolului 
al XVI-lea, când a fost construită moscheea. 

A fost refăcută cu lemn 
băițuit și lăcuit streașina 

spectaculoasă, foarte amplă 
a acoperișului. 
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1. Avantajele arhitecturii extensibile tensionate
În afară de aspectul estetic evident, există numeroase argu-
mente care să susţină motivele care au atras mulţi arhitecţi în 
învestigarea caracteristicilor arhitecturii extensibile, implicân-
du-i în proiecte care includ o structură extensibilă, tendinţă 
pe care o observăm de 40 de ani.

Utilizarea acestui tip de arhitectură reduce utilizarea materi-
alelor brute și, implicit, impactul asupra mediului înconjurător. 
Structurile extensibile sunt flexibile, funcţionează sub tensiune 
în loc de compresie și îndoire precum structurile tradiţionale 
și utilizează lumina naturală astfel încât să ofere translucenţă, 
reducând iluminatul artificial. Prefabricate și livrate în contai-
nere mai mici la faţa locului, se instalează rapid, iar majoritatea 
materialului este reciclabil (Mehler Texnologies participă activ 
la Vinyl 2010, asociaţia UE care s-a angajat să coordoneze și 
să finanţeze procesele de optimizare și activităţile de reciclare 
pentru sectorul industriei PVC).

2. Interesant, să vorbim despre structurile uşoare.
Ce sunt acestea? 

Structurile extensibile sunt denumite astfel pentru că toate 
forţele sunt distribuite, fiind în esență structuri ușoare: greuta-
tea unui m² de sticlă float de 7 mm, adecvată unui acoperiș 
este de aprox. 20 kg/m², față de aprox. 1 kg/m² pentru materi-
alul membrană de tip III, fără a mai lua în considerare enorma 
substructură necesară construcţiilor tradiţionale. Acest tip de 
arhitectură e dominat de forme netede și armonioase, sus-
ţinute mecanic sau pneumatic, respingând ideea de „colţuri 
ascuţite” și spaţiu închis, dar potențând designul curbat mo-
dern, esenţial și estetic.

3. Care sunt consideraţiile pentru durata de 
viaţă a materialului membrană?

Construcţia permanentă proiectată corespunzător poate 
avea o durată de viaţă de peste 20 de ani, acest lucru depin-

Arhitectura
EXTENSIBILĂ
Creativitate și funcționalitate

Stadionul Municipal 
KKS Lech Poznan, Polonia  
(52.000 m2 material textil,
lucrare realizată în 2010)

TEhnologii dE Top
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zând foarte mult de design, de calitatea 
materialului, destinația clădirii, de întreţi-
nere și de condiţiile de mediu ale locaţiei 
în cauză.

Precum arătam și într-un număr pre-
cedent, un exemplu de longevitate e tea-
trul în aer liber Grand Stand din Elspe, 
Germania, unde circa 4.500 de persoane 
au asistat zilnic la spectacole fără nicio grijă față de condiţiile 
meteo, uneori improprii. Terminată în 1978, este una dintre 
cele mai avansate și mai spectaculoase structuri extensibile 
realizate până azi, încântându-i pe vizitatori cu componentele 
sale impunătoare din oţel, ce susţin acoperișul membrană sus-
pendat peste un spaţiu de peste 2.000 m².  

Materialul utilizat este învelit în PVC-PES al Mehler Texno-
logies de Tip IV. Rezistenţa mecanică reziduală (forţa de ex-
tensie) măsurată în 2007 a fost de 95% din valoarea iniţială. 
Până în acest moment nu există nicio cerere de înlocuire a 
materialului. Membrana rămâne o structură sigură și atractivă 
estetic pentru toţi cei care vizitează parcul.

4. Cum se comportă materialul în caz de incendiu?
Gradaţia materialului VALMEX® a fost aprobată de Institu-

tul German pentru Construcţii în clasa DIN 4102 B1 - pro-
dus de ignifugare care se stinge singur. Materialul respectă în 
totalitate și celelalte standardele mondiale de performanţă la 
incendiu; mai mult, suprafaţa materialului va topi coșurile de 
aerisire pentru a permite ventilarea dacă incinta e inundată de 
fumul materialelor care ard dedesubt.

Un avantaj suplimentar arhitecturii extensibile privește peri-
colul foarte redus ca anumite componente să cadă.

5. Ce tip de garanţii oferă Mehler Texnologies?
Oferim o garanţie de 10 ani la oricare dintre produsele noas-

tre, ce acoperă orice deteriorare anormală care face ca materi-

alul să-și piardă proprietăţile de protecţie 
împotriva condiţiilor climaterice impro-
prii, inclusiv deteriorarea anormală în for-
ţa de extensie, protecţia slabă împotriva 
incendiilor și pierderea rezistenţei la apă.

Garantăm că materialul e în concor-
danţă cu specificaţiile lui tehnice, că pu-
terea de extensie a produsului nu se va 

reduce cu mai mult de 3% pe an  și că materialul va rămâne 
rezistent la apă (dacă nu este avariat), păstrându-și inclusiv ca-
litatea de produs de ignifugare.

6. OK, toate acestea sunt clare, dar… cât costă?
Costurile materialului membrană variază datorită varie-

tăţii, gradului de rezistenţă, tipului de înveliș aplicat și pro-
prietăţilor finite. Totuși, în comparaţie cu alte materiale de 
construcţie extensibile, membrana PVC-PES este cu siguran-
ţă cea mai bună alegere din punctul de vedere al performan-
ţelor /costurilor.

Mai mult, datorită tehnicii de sudură de înaltă frecvenţă 
ușor de folosit, gradului mare de flexibilitate și timpului de 
producţie extrem de rapid, materialul PVC-PES face ca proiec-
tul să aibă o eficienţă de invidiat. În principiu, costurile mem-
branei PVC-PVDF se ridică undeva între 5% si 15% din suma 
totală a proiectului, în funcţie de tipul materialului. Drept 
consecinţă, nu trebuie să se dorească diminuarea costurilor în 
detrimentul calităţii.

AnALizA eforturiLor exercitAte ASuPrA MeMbrAneLor
A. Varianta fără arcuri de susținere

Tensiunea exercitată asupra  
structurii de încărcarea cu zăpadă:

Tensiunea exercitată asupra  
structurii de încărcarea cu zăpadă:

B. Varianta cu arcuri de susținere

Protecție solară pentru terasă, iași

S.C. Mehler Texnologies S.r.l. 
 
Str. linia de Centură nr. 2, D2 
077175 Ștefăneștii de Jos, Ilfov 

Tel.: (004) 021.369.5751

E-mail: office@mehler-texnologies.ro 
www.mehler-texnologies.ro
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Lemnul lamelar încleiat:

Materialul utilizat la fabricarea lemnului lamelat încleiat 
este molidul tras în lamele care sunt sortate și uscate la 
12 % umiditate, frezate la capete și îmbinate ”în dinți” cu 
adeziv poliuretanic. Aceste lamele, după rindeluirea fețelor, 

Glulam-ul (prescurtare de la ”glued laminated timber”) are o serie de 
calități care îl recomandă pentru producția elementelor structurale 
folosite în majoritatea tipurilor de construcții cum ar fi: locuințe, săli 
de sport, piscine și bazine de înot, centre comerciale, biserici, hale 
industriale și agrozootehnice, poduri pietonale și auto, monumente 
sau elemente de design interior. 

Lemnul lamelat încleiat se poate modela pentru a obține 
forma dorită, se poate ajusta dimensional, are o gre-
utate proprie redusă, o rezistență bună la agenți ex-
terni precum umiditatea și coroziunea, are o capacitate 
portantă mare, rezistă foarte bine la mișcări seismice, 
rezistă la foc, este estetic și susține creativitatea arhitec-
turală, asigură confortul termic al clădirilor, corespun-
de normelor de protecție a mediului, se finisează și se 
asamblează cu ușurință.

sunt presate în pachet cu adeziv bicomponent melamino-
ureo-formaldehidic, la temperatură și umiditate controlate, 
cu respectarea timpului de întărire a adezivului. Elementele 
încleiate și uscate sunt rindeluite, la final, pe patru fețe.

Astfel, se produc relativ ușor diferite sisteme din grinzi 
drepte sau cu contrasăgeată, cu simplă sau dublă pantă, 
elemente curbe cu rază și secțiune constantă sau varia-
bilă, printr-un proces de fabricație mai puțin costisitor 
decât pentru alte materiale de construcții. Dimensionarea 
elementelor se face în funcție de eforturile rezultate din 
calculul de rezistență, secțiunea transversală putându-se 
adapta după necesități, prin corelarea înălțimii grinzii cu 
solicitarea la care acesta este supusă. 

Structurile confecționate din elemente de glulam îm-
bină rezistența și calitățile estetice ale materialului, re-
zultând astfel construcții cu un grad sporit de confort. 
Glulam-ul se folosește cu succes pentru zona rezidențială 
în combinație cu alte produse pentru închideri și compar-
timentări precum panourile termoizolante tip sandwich 
cu fețe nemetalice din OSB3, Vidiwall, lambriu pentru 
confecționarea unor pereți ușori pe structură de lemn și 
izolarea termică a acoperișurilor mansardate.

GLULAM S.A. 

Tel.: +40-245.222.120

E-mail: glulam@glulam.ro 
www.glulam.ro

glulam

Mansardare imobil – Cluj Acoperișul Primăriei Sectorului 1, București  
(clădirea istorică din Banu-Manta)
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Unii au senzația că învelito-
rile metalice pot fi montate 
oricum, cu resturi refolosite și 
fără prea multă bătaie de cap 
pentru șarpantă, planeitate 
sau accesorii. Întâlnim deseori 
țiglă metalică așezată direct 
pe șarpantă, fără rigle longitu-
dinale și transversale, fără folii 
hidroizolante sau elemente de 
margine. teoretic, este posibil 
ca acel acoperiș să își facă da-
toria, dar... de ce sunt atât de 
multe cereri de reparații?   

O învelitoare flexibilă
Țigla metalică este o învelitoare 

rezistentă, printre cele mai potrivite 
să facă față unor solicitări mecanice 
intense, sprijinindu-se pe o șarpantă 
solidă și pe rigle distanțate cores-
punzător. Oțelul care stă la baza 
fabricării ei are o anumită elastici-
tate, care face șocurile suportabi-
le. Totuși, montatorii profesioniști 
manipulează panourile cu maximă 
atenție pentru a nu-i deteriora stra-
turile de protecție: zinc depus prin 
galvanizare, amorse care să creas-
că aderența, straturi epoxidice și 
poliesterice, uneori particule mici 
de piatră. Acestea, deși formează 
compoziții elastice, cedează în fața 
unei lovituri puternice de ciocan sau 
a unui clește folosit fără îndemâna-
re. Se poate vorbi despre un raport 
de proporționalitate între calitatea 
țiglei metalice și rezistența acestor 
straturi de protecție (desigur, con-
tează și calitatea oțelului, respectiv 
grosimea acestuia). Nu trebuie să 
căutați prea mult ca să identificați 
lipsa calității: puteți observa nume-
roase acoperișuri relativ noi care, 

după numai 2-3 ani încep să își 
schimbe culoarea, căpătând o tentă 
alburie – stratul final a cedat în fața 
soarelui și a precipitațiilor, lăsând să 
se vadă stratul de dedesubt. 

Tăierea tablei se face cu instru-
mente care să facă pagube cât mai 
puține (cu foarfece manuale sau elec-
trice, nu cu polizorul unghiular, care 
aruncă scântei, încălzește și distruge 
protecțiile de pe margini), iar pentru 
fixare se folosesc autofiletante care 
nu fac găuri mai mari decât este ne-

cesar și beneficiază de garnituri. În 
lipsa straturilor protectoare, oțelul 
rămâne la dispoziția ruginei, care îl 
erodează în câțiva ani, permițând 
apoi pătrunderea apei.

Cazul 1
În paginile de față vă prezentăm 

câteva exemple de greșeli extreme, 
a căror tipologie o întâlnim de fapt 
la foarte multe lucrări, în forme mai 
mult sau mai puțin grave. Montajul 
de la primul caz păcătuiește în pri-

1

cârpeala
Prea rar O sOluțIe:
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mul rând  prin faptul că țigla me-
talică se oprește la linia paziei, în 
condițiile în care nu există nici un 
sistem de jgheaburi. Rezultatul este 
vizibil: abundență de mucegai, igrasie 
și chiar crăpături ale tencuielii pere-
telui. De fapt, inițial am vrut să vă 
arătăm doar modul în care monta-
torul a înțeles să dea învelitorii forma 
dorită: nu prin corectarea șarpantei, 
ci prin lovituri de ciocan asupra ta-
blei. Când și-a dat seama că a socotit 
greșit și panourile nu se potrivesc la 

margine, a trecut la adevărata lui che-
mare: tinichigeria. Cu lovituri zdra-
vene de ciocan și cu ceva șuruburi, 
tabla a cedat, spre satisfacția majoră 
a așa-zisului montator. Nu putem în-
cheia recenzia fără câteva sfaturi și 
pentru beneficiar: în primul rând, să 
taie crengile copacilor care stau sus-
pendate asupra învelitorii (în afară de 
situația în care a vrut să camufleze cu 
frunze lucrarea meseriașului). În al 
doilea rând, să refacă lucrarea, com-
plet și cu alt montator.

Cazul 2
În mod normal, delimitările între 

panouri ar trebui să fie foarte puțin 
vizibile, lucru care nu se poate spune 
despre cazul acesta. Aici șarpanta a 
avut cu siguranță probleme privind 
rigurozitatea montajului (linii drepte, 
suprafețe plane). Drept urmare, pa-
nourile montate în tensiune se potri-
vesc mult mai greu, iar rezultatul nu 
este mulțumitor. Coama are anumite 
sinuozități neintenționate care strică 
tot ceea ce poate face mai bun acest 
material. Aici, în fond, problema a fost 
alta: montatorul a făcut ce a putut „cu 
materialul clientului”. Se poate vedea 
că au fost folosite tot felul de resturi 
din decupaje. Montatorul a făcut alte 
greșeli: a amplasat panourile cu tă-
ieturile (nu prea îngrijite) la vedere, 
ceea ce se evită pe cât posibil, a fost 
destul de neglijent cu operațiunile 
de decupare și manipulare: straturile 
protectoare s-au deteriorat. În lipsa 
unui element de margine special pen-
tru calcan, s-a folosit tot o bucată de 
tablă de câmp, forțată să urmeze linia 
zidului. Acolo oprirea apei este doar 
un vis frumos, cu toate eforturile de 
a închide interstițiile rămase cu ceva 
smoală... Este greu de spus ce se poa-
te face cu acest acoperiș; mai bine 
nu va arăta, oricâte cârpeli s-ar face, 
iar despre etanșeitate ne-am lămurit: 
curge! Este genul de lucrare pe care 
montatorii profesioniști evită să îl re-
pare, pentru că nu vor avea rezultate 
mulțumitoare decât decopertând și 
luând-o de la capăt, cu alte materiale, 
desigur. Țigla metalică, odată scoasă, 
nu se refolosește.

Suntem siguri că și dumneavoas-
tră ați văzut cazuri similare, iar dacă 
ați reușit să faceți și niște fotografii, 
suntem dornici să le vedem!

2
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Casă de vacanţă  
în Valea Nucului, Buzău
Lucrarea a fost realizată în perioada mai - oc-
tombrie 2012. Este vorba de o casă de 185 mp, 
cu fundaţie din beton şi structură din lemn, pe-
reţi din baloţi de paie tencuiţi cu tencuială din 
pământ şi var, acoperiş din şindrilă de lemn. Pla-
nul casei include un beci din beton pe 1/6 din 
suprafaţa parterului, la parter – bucătărie, baie, 
sufragerie şi bibliotecă, iar la etaj două dormi-
toare şi toaletă. 

Echipa Earth Safe Design a intervenit după ce 
fuseseră realizate structura şi acoperişul din şin-
drilă. Astfel, structura de lemn (bârne de brad) 
a fost umplută cu material termoizolant, for-
mat din baloţi de paie precomprimaţi şi inseraţi 
în perete. Pereţii au fost tencuiţi la exterior în 4 
straturi cu o grosime totală de 4 cm: pământ, 
apoi un amestec de pământ, var, nisip şi paie, 

Case din baloți de paie
realizate în România
După ce în ediţia anterioară a revistei am evocat istoria recentă şi caracteristicile 
principale ale caselor din baloţi de paie, vom exemplifica în continuare cu câteva 
dintre lucrările realizate în România de către echipa Earth Safe Design, sub coor-
donarea fondatorului antreprizei, arhitectul Grzegorz Gorski.

urmat de încă un strat din var şi nisip grosier, 
iar în final unul din var, nisip fin şi cenuşă. Ulti-
mul strat a constat în vopsirea cu var, rezultând 
pereţi de un alb strălucitor. La interior s-a optat 
pentru pereţi din chirpici tradiţionali (pământ şi 
paie), îmbinaţi cu mortar din argilă şi nisip, ten-
cuiţi cu tencuială de var în două straturi şi vop-
siţi cu lapte de var. Podelele au fost realizate din 
lemn, iar acoperişul din şindrilă a fost protejat 
cu ulei şi termoizolat cu vată bazaltică. 
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De reținut:
• Chiar dacă presupune 
costuri reduse şi materiale 
endemice, simplu de procurat, 
construcţia unei case din 
baloţi de paie este un proces 
cu anumită complexitate, în 
care organizarea de şantier 
este foarte importantă. 
• Beneficiarii trebuie să se 
asigure, în primul rând, că 
deţin un anumit buget dedicat 
forţei de muncă, dar mai 
ales timpul necesar pentru 
finalizarea cu succes a casei. 
• Materialele păstrate în 
condiţii improprii peste iarnă, 
începerea şantierului aproape 
de sosirea sezonului rece pot 
reprezenta piedici în atingerea 
obiectivului. 
• Dar ceea ce contează este 
determinarea în obţinerea 
unei construcţii cu o puternică 
amprentă ecologică, fie că 
este vorba despre o locuinţă, 
casă de vacanţă, extindere, 
renovare sau doar intervenţii 
punctuale. 

Earth SafE DESign 

www.earthsafedesign.com

În 2011, Earth Safe Design  
a participat la realizarea 
unei case ecologice de fami-
lie (proiect social) la Cârligu 
Mare – judeţul Buzău, sub 
îndrumarea unui specialist 
olandez în construcţii din 
baloţi de paie şi tencuieli din 
pământ, Tom Rijven. Casa de 
51 mp, destinată unei familii 
de 4 persoane, a fost realizată 
pe structură din lemn şi fun-
daţie din cauciucuri de maşină 
uzate, umplute cu pietriş (o 
soluţie ecologică, ieftină şi care 
asigură rezistenţa la seism). Pe-
reţii exteriori din baloţi de paie 
au fost tencuiţi cu un amestec 
de pământ, nisip, rumeguş, 
iarbă proaspăt tăiată şi bălegar, 
lăsat să fermenteze timp de 
4 zile, fapt care formează o 
legătură mai puternică. Pereţii 
interiori au fost obţinuţi din 
paleţi şi placaj OSB umpluţi 
cu nisip, iar acoperişul a avut 
următoarea structură: lemn, 
izolaţie cu stuf şi tablă. 

Alte proiecte care merită 
menţionate sunt cuptoarele 
din lut în satul ecologic 

 Alte proiecte ecologice
 

Apusenii Verzi (Nădăştia, 
judeţul Alba), ori restaurarea 
unei case folosind pământ 
şi ulei de in. 

În general, este urmărită 
folosirea de materiale natura-
le, sustenabile, în armonie cu 
arhitectura şi tradiţiile locului: 
baloţi de paie, şindrilă sau stuf 
pentru acoperişuri, celuloză, 
cânepă, fibre de lemn ori vată 
bazaltică pentru termoizolaţii, 
tencuieli naturale (inclusiv 
Tadelakt, o variantă maroca-
nă tradiţională pentru spaţii 

umede), compartimentări 
interioare din chirpici, cuptoa-
re de pământ tradiţionale sau 
sobe tip rocket stove. Pentru 
fundaţii, sunt preferate mate-
riale care reduc cantitatea de 
ciment: cauciucuri umplute 
cu pietriş, saci umpluţi cu 
pământ, piatră şi cărămidă 
legate cu mortar de var. 
Nu sunt excluse materialele 
reciclate, recuparate în urma 
unor demolări, sau, desigur, 
obţinerea de energie cu ajuto-
rul panourilor solare.

Lucrarea nu a fost lipsită de provocări. Baloţii 
de paie, aduşi la faţa locului înainte de iarnă, se 
deterioraseră în mare parte, pentru că fusese-
ră depozitaţi direct pe sol şi acoperiţi doar cu 
o folie de plastic. Într-o construcţie nu se pot 
folosi decât baloţi uscaţi, cu o umiditate care 
să nu depăşească 15 - 20% (ideal ar fi 8 - 10%). 
Pentru buna compresie a baloţilor, s-a folosit o 
presă simplă din lemn, înainte de ridicarea pe-
reţilor, şi nişte chingi în timpul realizării acestor 
pereţi. Pentru a umple pereţii exteriori (o su-
prafaţă de 190 mp) a fost nevoie de aproxima-
tiv 500 de baloţi.
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Rockwool Romania SRL

Str. Ocna Sibiului 46-48, Sector 1, RO-014011, București 
Tel.: +40 21 233 44 40; +40 731 731 220
Fax: +40 21 233 44 41

www.rockwool.ro

Este un fapt recunoscut că arhitectura oraşelor şi urba-
nismul din ultimele secole au fost influenţate de protecţia 
la incendii, asumată de autorităţi, de constructori sau de 
proprietarii imobilelor. Începând cu sfârşitul Evului Mediu, 
acest aspect a determinat schimbări radicale în domeniul 
materialelor folosite, în proiectare, în gestionarea resurselor 
de apă. Totuşi, oamenii sunt înconjuraţi în viaţa de zi cu zi 
de materiale combustibile şi de surse de căldură; de aseme-
nea, ei nu au putut renunţa la anumite materiale de con-
strucţie care definesc confortul şi căldura unui spaţiu de 
locuit sau de lucru. Probabil cele mai vulnerabile zone ale 
unei construcţii au rămas mansarda şi acoperişul, unde se 
foloseşte mult lemn, în contextul în care incendiul are ten-
dinţa de a se orienta către partea superioară a unei clădiri.

Mai trebuie ştiut că, din cei 80.000 de oameni care mor 
anual în incendii, majoritatea (51%) sunt cei care au fost 
afectați de fumul inhalat, nu cei care au fost expuşi la foc 
deschis sau la căldură.

Controlul incendiilor cu Rockwool

tehnologii de top

Introducerea în construcţii a vatei minerale bazaltice a 
fost pasul care a echilibrat balanţa: rezistentă la tempe-
raturi care depăşesc 1000ºC, ea este capabilă să îndepli-
nească rolul de barieră de incendiu, suplimentar faţă de 
ceea ce oferă: o izolare termică şi fonică de excepție. Vata 
minerală Rockwool rezistă suficient la temperaturi înalte, 
pentru ca pompierii să intervină în timp util, iar bunurile 
materiale şi viețile omeneşti să fie salvate.  Toate acestea în 
condiţiile unui material sustenabil, perfect ecologic.

Orice material de construcţie este încadrat într-una din 
cele şapte Euro-clase de reacţie la foc: A1, A2, B, C, D, E şi 
F. Vata minerală bazaltică Rockwool este încadrată în 
cea mai sigură categorie: A1.

Folosirea unei bariere împotriva propagării focului şi evitarea 
apariţiei fumului toxic ar reduce cu mult efectele celor 6.000 
de incendii de locuinţe care se produc anual în România, şi 
care fac circa 700 de victime. este simplu de găsit acel echilibru 
între confortul unui cămin şi prevenirea incendiilor: materialele 
şi tehnicile de izolare termică şi fonică Rockwool aduc şi  
un plus de siguranţă în caz de incendiu.

» Vata minerală Rockwool:
• Nu arde şi nu propagă focul.
• În prezența incendiului, nu produce fum.
• Nu formează picături şi particule arzânde.
• Folosită la izolarea acoperişului, împiedică propagarea focului 
atât spre exteriorul, cât şi spre interiorul locuinței.
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Benefits beyond
thermal protection
People have always relied on the buildings they inhabit for
shelter from the elements. ROCKWOOL insulation helps protect
your home from uncomfortable heat and cold, unwanted noise and
can make it more firesafe. And when we say “protection”, we mean
protection for generations.
That’s the ROCKWOOL difference.

ROCKWOOL 4in1

www.rockwool.com

Oamenii au folosit intotdeauna cladirile in care locuiesc ca adapost 
impotriva intemperiilor naturii. Izolatiile din vata bazaltica ROCKWOOL 
contribuie la protejarea casei  Dumneavoastra impotriva caldurii si 
frigului, a zgomotelor nedorite si o fac mai rezistenta impotriva  
focului. Pentru noi „protectie“ inseamna protectie de-a lungul  
generatiilor. Aceasta este diferenta ROCKWOOL.

ROCKWOOL – mai mult decat 
izolatie termica 

www.rockwool.ro




